
PLE DE L ' AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a un quart menys cinc de nou  del vespre del dia 23 
de febrer de 2021, es van reunir, sota la presidènc ia del senyor alcalde, 
els regidors anomenats a continuació, assistits per  la secretària de la 
Corporació, a l'objecte de celebrar sessió ordinàri a de primera 
convocatòria.

ASSISTENTS:

PERE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; ALCALDE
ARIADNA OJEDA LAFUENTE ; REGIDORA - DELEGADA
LLUÍS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARIA MAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ; REGIDORA - DELEGADA
ALFONSO JIMÉNEZ MARTÍN ; REGIDOR - DELEGAT
IMANOL MARTÍN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
MARCEL COMAS SUBIRÀ ; REGIDOR
MARI CRUZ RAMAL MATA ; REGIDORA
ALBA SERRANO PÉREZ ; REGIDORA
JOSÉ BENACH DUCTUYAT ; REGIDOR
SILVIA GUERRERO ESCRIBANO ; REGIDORA
ALBERT MONSERRAT I SOLDEVILA ; REGIDOR - DELEGAT

ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electròn ics  de conformitat amb 
l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la redac ció donada per la D.F. 
segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març . També en concordança a 
les previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, 
de 17 de març, de mesures urgents en matèria de con tractació pública, de 
salut i gestió de residus sanitaris, de transparènc ia, de transport públic 
i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret  de data 7 de novembre 
de 2020 pel qual l'Ajuntament adquireix una llicènc ia Pro del programa Zoom 
de vídeoconferències i reunions virtuals.

_______________

Obert l'acte per la presidència, es va procedir a d ebatre els assumptes 
següents, inclosos a l'ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 26 DE GENER DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC D'UN REGIDOR DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP)

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ , SOSTENIBILITAT I HABITATGE

3.- APROVACIÓ INICIAL IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA FREDERICA MONTSENY



4.- ADQUISICIÓ DE FINCA PROPIETAT DE FCC AMBITO SAU PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA DEIXALLERIA  
MUNICIPAL

5.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD D'ALTERACIÓ DELS TERMES DE MONTMELÓ-GRANOLLERS

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR  

6.- APROVACIÓ DEL PLA INTERN D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ 2020-2024

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  - ACORD MUNICIPAL  (ERC-AM)

7.- MOCIÓ DE COMPROMÍS AMB LA VIA UNILATERAL COM A ÚNIC CAMÍ PER ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA DE 
CATALUNYA 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ   (CANVIEM)

8.- MOCIÓ PER GARANTIR ELS DRETS D'EMPADRONAMENT.

9.- MOCIONS

10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

11.- PRECS I PREGUNTES

 
_______________

1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

La secretària procedeix a donar lectura de l'acta d e la sessió ordinària 
anterior, corresponent al passat 26 de gener de 202 1, la qual és aprovada 
per unanimitat dels presents.

_____________________

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC D'UN REGIDOR DEL PA RTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS ( PSC - CP)

Antecedents

1. En data 14 de gener de 2021 (RE 307) la regidora  de l'Ajuntament per la formació 
política del Partit dels Socialistes de Catalunya -  Candidatura de Progrés 
(PSC-CP), la senyora Marta Ibáñez Abril, va present ar en el Registre General la 
seva renúncia a l'esmentat càrrec, renúncia de la q ual va prendre raó el Ple 
municipal en la sessió del dia  26 de gener de 2021.

2. De la documentació que consta a l'expedient inst ruït arran de les darreres 
eleccions locals es desprèn que, a la vista de la c itada renúncia, la persona 
cridada a substituir a la senyora Marta Ibáñez Abri l com a regidora pel PSC-CP és 
el senyor Imanol Martín García.

3. Una vegada efectuada la comunicació dels anteced ents esmentats a la Junta 
Electoral Central, aquest òrgan ha fet arribar a l' Ajuntament la credencial de 
regidor a favor del senyor Imanol Martín García, qu e l'acredita com a regidor 
electe per dita candidatura. Aquesta credencial ha estat presentada a la Secretaria 
municipal per tal que el senyor Martín García pugui  prendre possessió del càrrec en  
substitució de la senyora Ibáñez Abril, havent form ulat prèviament declaració 
d'interessos, béns i activitats. 

Fonaments de dret



1. L'article 9.4 del Reglament d'organització, func ionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986 , de 28 de novembre, estableix 
que qui vulgui deixar la seva condició de regidor, haurà de presentar la seva 
renúncia per escrit davant del Ple de la Corporació . 

2. L'article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 1 9 de juny, del règim electoral 
general estableix que quan es produeixi la renúncia  d'algun regidor, aquest serà 
substituït per la següent persona que figura a la l lista electoral de la seva 
mateixa formació política . 

3. La Instrucció 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
substitució de càrrecs representatius locals, indic a el procediment a seguir en cas 
de renúncia d'un regidor. 

En atenció als antecedents exposats i d'acord amb e ls fonaments de dret citats, es 
redacta aquesta proposta perquè sigui sotmesa al Pl e municipal i adopti els 
següents 

A C O R D S

Primer.  Donar-se per assabentat de la presa de possessió e fectiva del regidor 
electe d'aquest Ajuntament, senyor Imanol Martín Ga rcía, representant del grup 
municipal PSC -CP, el qual passarà a desenvolupar les funcions qu e li són pròpies 
des d'aquesta mateixa data. 

Segon.  Notificar aquest acord al senyor Imanol Martín Gar cía i als portaveus dels 
grups municipals que conformen el Ple. 

La secretària fa la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa al 
senyor Imanol Martín García: “jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor del municipi 
de Montmeló, amb lleialtat al Rei i a l’Estatut d’A utonomia de Catalunya i 
respectar i fer respectar la Constitució com a norm a fonamental de 
l’Estat?” El senyor Martín contesta que sí ho prome t.

Seguidament l’alcalde li dóna la benvinguda de nou  i el convida a 
intervenir. 

El senyor Martín està agraït  de poder tornar de no u i dóna les gràcies al 
seu partit per la confiança atorgada. Manifesta que  té moltes ganes de 
començar a treballar per a un Montmeló millor  amb els seus companys i 
companyes.

_____________________

3. APROVACIÓ INICIAL IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS  PER L 'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA FREDERICA M ONTSENY

1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 6 de setembre de 
2020 va aprovar el projecte d’obres ordinàries per a la urbanització  de la 
Plaça Frederica Montseny, amb un pressupost total d ’execució per contracte 
de  96.836,42 € IVA no inclòs. Aquest acord esdevin gué definitiu el 23 
d'octubre de 2020 i es va publicar el 22 de setembr e de 2020 mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barce lona.

2. L’Alcalde ha resolt iniciar l’expedient de contr ibucions especials i 
demanar l’emissió dels informes corresponents als s erveis tècnics 
municipals, la secretària i l’interventor de la cor poració. 
   
3. El 12 de febrer de 2021 l’arquitecte municipal i nforma del següent, que 
es transcriu literalment:  

"SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

Identificació: En relació a l’aprovació de l’expedi ent de contribucions especials de les 
obres d’urbanització de la plaça Frederica Montseny  
Interessat: Ajuntament de Montmeló.



Assumpte: Informe per aprovar expedient de contribu cions especials.

Antecedents

En data 6 de setembre de 2020 es va aprovar el proj ecte d’urbanització de la plaça Frederica 
Montseny redactat pels serveis tècnics municipals.

Atès que pel finançament de les obres es poden impo sar contribucions especials als 
propietaris que obtinguin un benefici o augmentin e l valor dels seus.

Atès que en la plaça existeixen dos finques que ten en beneficis directes per les obres i 
augmenten el seu valor al fer les obres de urbanitz ació es procedeix a incloure aquestes 
finques en un expedient de contribucions especials per que facin el pagament de part de les 
despeses.

S’Informa

Atès es un plaça pública d’ús general de la poblaci ó s’acorda amb els dos propietaris que el 
finançament de les obres es farà al 50% entre l’Aju ntament i els privats que veuen augmentat 
el valor de les seves finques i tenen benefici en l a actuació.

El projecte té un import total de 117.172,06 € dels  qual l’Ajuntament pagarà una quantitat de 
58.586,03 € i els particulars han de pagar una quan titat de 58.586,03 €.

Les dos finques particulars que tenen benefici i au gment de valor son les situades a la 
planta baixa de la plaça: una perquè s’estan constr uint habitatges que tindran el seu accés i 
serveis a través de la nova plaça i l’altre perquè disposarà d’un nou accés a través d’una 
rampa pavimentada per la qual podrà fer operacions de càrrega i descàrrega manual de la seva 
activitat.

Es procedeix a fer el repartiment de la quantitat a  pagar per les finques privades en funció 
dels m de façana de cada una de les finques amb obe rtura al carrer.

Finca nº 1. REF CADASTRAL: 7506401DG3070N0039ZO, am b adreça carrer Vic 32 baixos (te entrada 
per una porta que dona a la plaça) propietat de Jua n Sanchez i Salome Cobos, participa segons 
una longitud de façana d’1,01 m i te un pagament de  2.568,22 €

Finca nº 2 REF CADASTRAL : 7506401DG3070N0007ZO, am b adreça Plaça Frederica Montseny 
propietat de Pepi Collado, participa segons una lon gitud de façana de 22,03 m i te un 
pagament de 56.017,81 €.

Proposta

Aprovar expedient de contribucions especials de les  obres d’urbanització de la Plaça 
Frederica Montseny i comunicar les quantitat que ha n de pagar cada una de les finques 
privades incloses en l’expedient.
L’arquitecte municipal
Josep Reyes Serrano(Signat electrònicament)"

Vis l'informe 1/2021 de data 12 de febrer de 2021 q ue emet la secretària i 
vist l'informe d'Intervenció.

D'acord amb el que disposen els articles 26 a 37 i 58 del Reial Decret 
legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el  text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament pot  establir i exigir 
contribucions especials per realitzar obres municip als, sempre que es 
produeixi un benefici o augment de valor en els bén s dels particulars i 
sempre que les obres es realitzin dins l'àmbit de l es competències de 
l'Ajuntament per complir la finalitat que li sigui atribuïda. Les obres 
d'urbanització de la Plaça Frederica Montseny, tene n aquesta consideració i 
per tant, s'inclou en el supòsit previst a l'aparta t a) del punt 1) de 
l'article 29 del RDL 2/2004, de 5 de març a que s'h a fet esment.

D'acord amb l'article 14.1 d'aquesta norma, corresp on a les entitats locals 
acordar la imposició i ordenació dels seus tributs amb el contingut i 
procediment que assenyalen els articles 16 i 17 del  mateix text legal. 
Concretament, pel que fa a les contribucions especi als l'articler 34.1 del 
RDL 2/2004 de 5 de març invocat, preveu que l'execu ció de les contribucions 
especials requerirà l'adopció prèvia de l'acord d'i mpsoició i ordenació en 
cada cas concret.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot l'exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntamen t, l'adopció dels 



següents  

A C O R D S  :

Primer.-  IMPOSAR contribucions especials com a conseqüència  de l’execució 
de les obres d’urbanització de la Plaça Frederica M ontseny, l’establiment i 
exigència de les quals es legitima per l’obtenció d ’un benefici o per 
l’augment de valor dels immobles afectats per les o bres. 

Segon.-  ORDENAR el tribut concret d’acord amb les següents  determinacions: 

1. Cost total previst de les obres per import de 11 7.172,06 € iva inclòs (
96.836,42 € sense iva i 20.335,65 € d'iva)
2. Cost que suporta l’Ajuntament per import de  58. 586,03 €
3. Cost a finançar mitjançant contribucions especia ls:

Es fixa la quantitat que s’ha de repartir els benef iciaris 58.586,03 € 
euros corresponents al 50% del cost total de l’obra . Aquesta quantitat 
té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzad a l'obra, si el cost 
real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a 
efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyala r els subjectes 
passius i s’han de girar les liquidacions que sigui n necessàries. 

4. Criteris de repartiment: Metres lineals de façan a. Tenint en compte 
l’obra que s’ha d’executar i les característiques t ècniques urbanístiques 
de la zona, es considera més adequat per a l’equita tiu repartiment, del 
cost de l’obra o servei, entre els contribuents afe ctats aplicar com a 
mòdul de repartiment de la base imposable.  

Tercer.-  APROVAR la relació de subjectes passius i les quot es singulars que 
resulten d’aplicar a la quantitat que es reparteixe n els beneficiaris el 
valor dels mòduls aplicables, que són els següents:

CARRER REF.CAD
ASTRAL

NOM TITULAR M.LINEAL 
FAÇANA

IMPORT €/ M 
LINEAL

% FINQUES

VIC, 32, 
baixos

7506401
DG3070N
0039ZO

Juan Sánchez - 
Salomé Cobos

1,01 2.568,22 2,19184028

Pl. 
Frederica 
Montseny

7506401
DG3070N
0007ZO

Construcciones 
M. Collado SL

22,03 56.017,81 47,8081597

TOTAL M LINEALS 
FAÇANA AMB 
ACCESSOS

23,04 58,586,03 50%

Quart.-  PUBLICAR al BOPB i EXPOSAR l’anunci el tauler d’an uncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbi ls, en el que les 
persones interessades podran examinar l’expedient i  presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Durant aquest p eríode d’exposició 
pública, els propietaris o titulars afectats es pod ran constituir en 
associació administrativa de contribuents.
 
Cinquè.-  NOTIFICAR individualment a cada subjecte passiu le s quotes 
corresponents, si és conegut, i si no, mitjançant e dictes. Els interessats 
podran formular recurs de reposició davant l’ajunta ment, que podrà versar 
sobre la procedència de les contribucions especials , el percentatge del 
cost que hauran de satisfer les persones especialme nt beneficiades o les 
quotes assignades. 

Sisè.-  PUBLICAR al BOPB l’acord definitiu. Si hi ha recla macions, les haurà 
de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprova r definitivament la 
imposició i ordenació de les contribucions especial s. 

Setè.-   APROVAR els subjectes passius, la base i les quot es 
individualitzades definitives, girant les liquidaci ons que procedeixin, una 



vegada finalitzada la realització total de les obre s,  compensant com  
entrega a compte els pagaments avançats en cas que s’hagin efectuat.

            Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM; 1 ERC-AM
            Voten en contra: -
            S'abstenen: 4 CANVIEM

L’Alcalde presenta el punt. Diu que és una satisfac ció poder presentar-lo 
avui al plenari ja que estava pendent de fa anys de gut a alguns conflictes 
entre els veïns de les comunitats afectades. Un can vi en la propietat i la 
interlocució dels veïns amb la nova propietat ha pe rmès tirar endavant la 
promoció dels habitatges als baixos i, mitjançant l a contribució especial 
que avui s’aprova,  es podrà urbanitzar la plaça Fr ederica Montseny. La 
contribució especial que assumeix la propietat és d ’uns 50.000 € i 
l’Ajuntament n’assumirà altres  50.000 €.

Pren la paraula el senyor Josep Benach portaveu del  grup municipal FEM. 
Comenta que aquesta era una de les accions que el s eu grup tenia dintre del 
seu pla d’acció per als propers anys. Diu que voten  a favor de l’aplicació  
de les contribucions als propietaris dels baixos ja  que els habitatges  i 
un dels locals, en quan als accessos,  en sortiran beneficiats amb la 
urbanització de la plaça.

A continuació intervé el senyor Marcel Comas portav eu del grup municipal 
CANVIEM. Diu que el seu grup s’abstindrà perquè, ma lgrat valoren 
positivament el que aquest espai s’ordeni i s’urban itzi, pensen que ha 
faltat un procés participatiu on els veïns poguessi n dir el que volien. 
Posa l’exemple del cas de la plaça Joan Miró. Aprof ita per  fer una 
reflexió en quan a la poca presència i visibilitat de les dones en el 
nomenclàtor dels espais públics municipals: pensa q ue caldria tenir-lo en 
compte per al futur. 

El senyor Lluis Esteban portaveu del grup municipal  PSC-CP manifesta la 
seva satisfacció de que per fi és pugui tancar el t ema i tirar endavant la 
urbanització de la plaça. I per altra banda pensa q ue no és pot comparar 
aquesta actuació amb les condicions que es van dona r en l’actuació de la 
plaça Joan Miró. 

L’alcalde comenta que potser es podria haver fet al gun procés participatiu 
però que es va optar per una qüestió de rapidesa, p racticitat i limitació 
de pressupost tirar endavant el projecte que s’havi a realitzat des de 
serveis tècnics. Aquest projecte portava molt de te mps encallat pel 
conflicte amb els veïns i finalment s’ha pogut port ar a terme. Pensa que no 
cal donar més voltes quan l’espai en sí tampoc perm et gaires opcions i cal 
tenir present que els usos d’aquest espai afectarie n molt al veïnat. 
Respecte als noms dels carrers explica que des del departament de cultura i 
amb la secretaria municipal s’està treballant en fe r una comissió de 
nomenclàtor que  també aniria relacionada amb la re novació de la 
senyalització dels noms dels carrers i places, que en alguns punts es troba 
molt deteriorada. Pensa que caldria fer una mica de  pedagogia del per què 
els carrers tenen el nom que tenen i que la ciutada nia pogués conèixer 
quatre dades biogràfiques de les persones que donen  nom als carrers i 
places del nostre poble. Informa que és un tema que  es treballarà en el 
Consell de Poble i en altres àmbits. Amb la comissi ó de nomenclàtor es 
pretén que la decisió dels noms de carrers i places  compti amb un criteri 
el més deliberatiu possible, el més participatiu po ssible. Diu que s’està 
avançant en aquest tema i que espera properament po der informar-los. 

_____________________

4. ADQUISICIÓ DE FINCA PROPIETAT DE FCC AMBITO SAU PER  LA  
INSTAL·LACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL



ANTECEDENTS

Actualment la deixalleria municipal està situada en  una finca privada 
propietat de l'empresa FCC  AMBITO SA UNIPERSONAL ,  la qual està cobrant un 
cànon pel lloguer de la superfície ocupada per la d eixalleria. 

En data 15 de juny de 2018 l’Ajuntament va signar a mb FCC  AMBITO SA 
UNIPERSONAL un conveni per tal de segregar 2.047 m2  de la finca i 
qualificar i regular els usos a equipament serveis tècnics de deixalleria i 
possibilitar la instal.lació de la deixalleria muni cipal.

En data 15 de novembre de 2019,  FCC  AMBITO SA UNI PERSONAL va atorgar 
escriptura de segregació de la finca de la seva pro pietat, passant a ser 
una nova finca amb la següent descripció:

“URBANA- parcel.la de terreny de forma irregular si tuada a Montmeló, al 
Passatge Criadero número 1-3, cantonada amb Passeig  del Riu Besós, número 
2, amb una superfície de 2.047,50 m2 que es destina rà a la prestació de 
serveis tècnics de punt net o deixalleria. Limit; a l nord i a l’oest, amb 
la resta de la finca matriu; al sur, amb Passeig de l Riu Besòs; i a l’Est 
amb el Passatge Criadero. Es valora amb CUATRE-CENT S CATORZE MIL EUROS ( 
414.000,00 €).

La finca descrita està inscrita al Registre de la P ropietat de Canovelles 
al Tom 3178, llibre 169, Foli 61 Inscripció 1.

En data 15 de maig de 2017 es va sol.licitar un aju t del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i l'Agència de Residus d e Catalunya amb el Codi 
de convocatòria TES/676/2017 i el Codi d'expedient Q0464/2017 per a la 
implantació d'una nova deixalleria Tipus A amb un p ressupost de 414.000 
euros i una superfície de 2.047 m2.

En data 12 de gener de 2021 va tenir entrada   reso lució  28 de desembre de 
2020 del Conseller de Territori i Sostenibilitat pe r la qual l’Agència de 
Residus de Catalunya, expedient número Q0002-2020-1 8 atorga a l’Ajuntament 
de Montmeló una subvenció directa dinerària per imp ort de 414.000 per 
finançar l’adquisició dels terrenys i de les instal .lacions de la 
deixalleria municipal, equipada i en funcionament p er esdevenir de 
titularitat municipal.

 
FONAMENTS DE DRET
 
L’adquisició d’un bé immoble per compravenda és un contracte de caràcter 
privat, prevista a l’article 206 de la Llei municip al i de règim local de 
Catalunya i l’article 30 del Reglament de patrimoni  dels ens locals, que es 
regula d’acord amb l’article 9.2 de la Llei de Cont ractes del Sector Públic 
d’acord amb la legislació patrimonial.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal, el qual f a constar   la 
concurrència de diverses circumstàncies, bàsicament  relacionades amb la 
peculiaritat del bé, les limitacions del mercat imm obiliari els quals  
aconsellen adquirir la propietat de l’immoble i jus tifiquen l’aplicació del 
procediment d’adquisició directa.
 
No obstant això, el compliment de la normativa vige nt exigeix que 
prèviament l’òrgan de contractació aprovi el plec d e clàusules 
administratives particulars corresponent amb els in formes favorables del 
secretari i l’interventor i que hauria de ser expos at a informació pública 
per un termini mínim de quinze dies.

Vist l’informe d’intervenció 



Vist l’informe de secretaria 2/2021.
 
Consta acreditat en l’expedient que hi ha dotació s uficient per atendre el 
pagament del preu del contracte.
 
Així mateix, tractant-se de l’adquisició directa d’ un bé immoble, cal 
sol·licitar l’informe previ al Departament de Gover nació de la Generalitat, 
que l’ha d’emetre en un termini de vint dies. En ca s de no fer-ho en el 
termini assenyalat, caldria continuar la tramitació  de l’expedient.
 
El plec de condicions aprovat inicialment s’ha de s otmetre a informació 
pública, a l’efecte de la presentació d’al·legacion s, i s’entendrà 
definitivament aprovat sense resolució expressa en cas que no se n’hi hagin 
formulat.
 
Per raó de la quantia del bé a adquirir, correspon al Ple de la corporació 
adoptar el present acord.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot l'exposat, el regidor de l'Àrea de desenvol upament urbà, 
sostenibilitat i habitatge proposa al Ple l'adopció  dels següents

A C O R D S

PRIMER.- APROVAR inicialment el plec de clàusules administra tives 
particulars que hauran de regir l’adquisició direct a de l’immoble situat  
al Passatge Criadero número 1-3, cantonada amb Pass eig del Riu Besós, 
número 2 d’acord amb l’ANNEX.
 
SEGON.- SOTMETRE l’esmentat plec a informació pública per un termini de 
quinze dies, mitjançant la publicació de l’edicte c orresponent al Butlletí 
Oficial de la Província i exposar-lo al tauler d’ed ictes d’aquest 
Ajuntament, a l’efecte de presentació d’al·legacion s.
 
TERCER. SOL·LICITAR informe al Departament de Governació d e la Generalitat 
de Catalunya quant a la procedència de l’adquisició  directa de l’immoble 
esmentat, a l’empara de l’article 30.1.c) del Regla ment de patrimoni dels 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’oc tubre.

ANNEX.

CLÀUSULA 1. Finalitat del plec de condicions. Aquest plec de condicions 
economicoadministratives s’aplicarà al contracte de  compravenda del bé 
immoble següent :
“URBANA- parcel .la de terreny de forma irregular situada a Montmel ó, al 
Passatge Criadero número 1-3, cantonada amb Passeig  del Riu Besós, número 
2, amb una superfície de 2.047,50 m2 que es destina rà a la prestació de 
serveis tècnics de punt net o deixalleria. Limit; a l nord i a l’oest, amb 
la resta de la finca matriu; al sur, amb Passeig de l Riu Besòs; i a l’Est 
amb el Passatge Criadero. Es valora amb CUATRE-CENT S CATORZE MIL EUROS ( 
414.000,00 €).
La finca descrita està inscrita al Registre de la P ropietat de Canovelles 
al Tom 3178, llibre 169, Foli 61 Inscripció 1.

CLÀUSULA 2. Llei del contracte. L’esmentat contracte de compravenda es 
regirà, quant a la seva preparació i adjudicació, per les normes  
reguladores de l’Administració Local de Catalunya, contingudes a les 
disposicions següents:
– Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim loc al
– Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya
– Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat p el Decret 336/1988, de 
17 d’octubre 



Quant a efectes i extinció, el contracte es regirà per les normes de dret 
civil que li són pròpies i, en particular, per l’article  1445, següents i 
concordants del Codi civil, per les disposicions aplicables del Dret civil  
català, i per la legislació hipotecària pertinent.

CLÀUSULA 3. Jurisdicció. Els actes administratius de preparació i 
adjudicació del contracte tindran la naturalesa d’a ctes separables, i 
seran impugnables davant la jurisdicció contenciosa  administrativa. La 
resta de controvèrsies que sorgeixin entre les part s per raó del contracte 
seran competència de la jurisdicció civil.

CLÀUSULA 4. Objecte del contracte. Constitueix l’objecte del contracte 
l’adquisició del  bé immoble situat  al Passatge Criadero número 1-3,  
cantonada amb Passeig del Riu Besós, número 2 la pl ena propietat del qual, 
lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris, ocupa nts i precaristes, serà 
adquirida del seu propietari actual per aquest  Ajuntament a títol de 
compravenda.

CLÀUSULA 5. Preu del contracte. El preu del contracte serà de 414.000 
euros,, coincident amb el preu demanat per l’actual  propietari en la seva 
oferta de venda, i inferior al preu resultant de la  taxació pericial 
efectuada per l’arquitecte municipal. 
Aquest preu serà satisfet per l’Ajuntament en un so l pagament, en el 
moment d’atorgar la corresponent escriptura pública  de compravenda. 
Tots els impostos i despeses originats per la compr avenda aniran a càrrec 
de l’Ajuntament adquirent, llevat de l’impost sobre  l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, que anirà a càr rec del venedor. També 
aniran a càrrec del venedor totes les despeses i qu antitats que es deguin 
per raó de la titularitat de l’immoble venut merita des fins al diade  
formalitzar l’escriptura de compravenda. 

CLÀUSULA 6. Adjudicació . El contracte s’adjudicarà directament pel 
procediment negociat sense publicitat , ateses les circumstàncies especials 
relatives a les limitacions del mercat immobiliari en relació amb les 
necessàries característiques del bé, per a l’adequada prestació del servei  
que concorren en el cas, i amb l’informe favorable previ del Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya.

CLÀUSULA 7. Procediment. Un cop aprovat aquest plec, la celebració del 
contracte s’acordarà per resolució del Ple municipa l i es formalitzarà 
mitjançant escriptura pública davant el notari desi gnat per l’Ajuntament 
adquirent. A aquest efecte, en la mateixa notificac ió de l’acord plenari, 
el venedor serà requerit a comparèixer davant notar i per formalitzar 
l’escriptura pública.

CLÀUSULA 8. Documentació a aportar pel venedor. Prèviament a la 
formalització de l’escriptura pública, el venedor h aurà d’aportar un 
certificat del Registre de la Propietat on s’acredi ti que té la plena 
propietat de l’immoble a vendre i que aquest no est à afecte a cap tipus de  
càrrega, gravamen ni limitació. Així mateix, haurà d’aportar els documents 
acreditatius de trobar-se al corrent de pagament de  l’impost sobre béns 
immobles corresponent a l’immoble a vendre.
 
CLÀUSULA 9. Escriptura pública de compravenda. L’escriptura pública de 
compravenda no podrà contenir cap tipus de reserva de domini de l’immoble a 
favor del venedor, i s’hi farà constar també que el  venedor fa lliurament 
a l’Ajuntament adquirent de la possessió del bé ven ut, el domini del qual 
serà adquirit, per tant , per l’Ajuntament adquirent en aquell mateix acte .

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA



L’Alcalde presenta el punt. Diu que aquest també és  un tema molt esperat. 
Explica que una vegada rebuts els diners per part d e la Generalitat avui el 
que es fa es formalitzar la compra dels terrenys on  actualment està la 
Deixalleria municipal a FCC Ámbito. D’aquesta forma  aquests terrenys 
passaran a ser de titularitat municipal, que fins a ra no ho eren, i, per 
tant, del patrimoni municipal. 

El senyor Comas vol fer una reflexió. Comenta que l a subvenció que rebem de 
l’Agència de Residus s’ha de tenir en compte que no  és un regal. Tenen 
recursos amb l’increment cada any dels  cànons i de  la taxa per recollida 
de residus. Diu que és lògic que reverteixi, com en  aquest cas, en un 
equipament que ha de millorar la gestió dels residu s des de l’administració 
més pròxima com és l’ajuntament. Per tant, bona not ícia que pugui ser 
municipal i que es pugui fer un bon ús d’aquesta De ixalleria. 

El senyor Esteban manifesta també la seva satisfacc ió de que per fi els 
terrenys on és la Deixalleria siguin de titularitat  municipal i que es 
pugui incrementar el patrimoni municipal. 

L’Alcalde puntualitza que la finca  on és la Deixal leria és de titularitat 
municipal però el model de gestió del servei  de la  Deixalleria continua 
com abans: consorciada amb el Consorci de Residus d el Vallès Oriental.

_____________________

5. MODIFICACIÓ DE L ' ACORD D' ALTERACIÓ DELS TERMES DE 
MONTMELÓ-GRANOLLERS

En data 27 d'octubre de 2020 el Ple de l'Ajuntament  va adoptar els següent 
acords que es transcriuen literalment:

"PRIMER.- Aprovar la iniciació del procediment d’alteració pa rcial dels termes municipals de 
Montmeló i Granollers, d’acord amb la memòria justi ficativa de la concurrència dels supòsits 
i dels requisits d’alteració de termes municipals q ue s’ha elaborat a l’efecte, tal com 
estableix l’article 17.2 del Decret Legislatiu 2/20 03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de  Catalunya.

SEGON.- Acordar que l’instructor de l’expedient d’alteració  parcial de les línies de terme 
entre els municipis de  Montmeló i Granollers  sigu i l’Ajuntament de Montmeló.

TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers , a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació  i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya , i sotmetre a informació pública, per un període  de 30 dies, 
mitjançant l’exposició en el tauler d’anuncis corre sponent i la publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya; en el termini màxim  de quinze dies a comptar de l’endemà de 
la seva adopció, d’acord amb el que prescriu l’arti cle 9.2 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i demar cació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les manc omunitats de Catalunya.

QUART.- Finalitzar el tràmit anterior, sotmetre l’expedient , juntament amb les al·legacions 
presentades dins el tràmit d’informació pública, a informe de l’Ajuntament de Granollers, i 
al Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui, per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords."

Vist el requeriment per part de la Subdirecció Gene ral d'Assistència 
Jurídica i d'Innovació a l'Administració Local de l a Direcció General 
d'Administració Local, en el qual es fan les següen ts observacions 
tècniques a la memòria i els plànols de l'expedient  d'alteració de la línia 
de terme entre Granollers i Montmeló:

- En la documentació de l'expedient haurà de consta r l'informe de 
l'Ajuntament de Montornès del Vallès pel que fa a l a modificació de la 
posició de la fita de tres termes comuns als munici pis de Montornès - 
Montmeló - Granollers.
- Caldrà modificar el punt 3r de la memòria on es r elaciona el procediment 
a seguir, atès que també caldria indicar que es sol ·licita informe a 
l'Ajuntament de Montornès del Vallès, així mateix i ndicar que com a ens 



locals no promotors també s ' haurà de sol·licitar informe al Consell  
Comarcal del Vallès Oriental i a la Diputació de Ba rcelona.
- S'haurà d'esmenar el datum de les coordenades que  consten en el punt 8 de 
la proposta d'alteració, tant de la relació de coor denades que apareix en 
el plànol núm. 1 com la de la pàgina 8 de la memòri a, ja que haurien 
d'estar en ETRS89,
- En relació amb el punt 8 de la memòria, en l'apar tat 4t hi apareix un 
quadre amb la relació de coordenades dels punts que  definiran la línia 
resultant de l'alteració, en aquesta relació, el pu nt 8è no hi hauria de 
constar, atès que d'acord amb l'alteració proposada  la línia de terme 
tindria el seu últim punt a l'eix del riu Congost.
- En l'apartat 5 de la memòria (divisió de béns) es  fa referència a un 
certificat de secretaria que acredita que no és nec essari portar-ne a terme 
cap. Tot i així com a annex a la memòria només hi c onsta un certificat de 
secretaria acreditatiu de la suficiència de recurso s municipals un cop 
s'hagi portat a terme l'alteració. Aquest certifica t sobre la divisió de 
béns, encara que acrediti que no és necessari fer-n e cap, ha de constar en 
l'expedient.
- Finalment també es detecta un còmput sobre l'inte rcanvi de superfícies 
que implica l'alteració diferent en dos documents ( entre el que apareix en 
el plànol número 3 i el que apareix a la pàgina 5 d e la memòria).

FONAMENTS DE DRET

L’article 12 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya (en 
endavant TRLMRLC), estableix els supòsits en què el  terme municipal pot ser 
alterat; i l’article 17 del mateix text legal citat  regula el procediment 
d’alteració de termes i prescriu que a l’acord d’in ici d’expedient s’hi ha 
d’adjuntar una  memòria justificativa de la concurr ència d’alguns dels 
supòsits d’alteració i que acrediti el compliment d els requisits establerts 
per alterar el terme municipal. 

El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es r egula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis, de les en titats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalun ya, desenvolupa amb 
detall els supòsits d’alteració de termes municipal s (articles 3 a 8) i el 
procediment per a la seva alteració (articles 9 a 2 0). 

L’article 11.2 del citat Decret 244/2007, de 6 de n ovembre, determina que, 
quan es produeixen iniciatives concurrents per part  de diferents ens 
locals, la instrucció de l’expedient correspon al q ue determini els 
mateixos ens locals que han exercit la iniciativa. En aquest sentit, a la 
memòria justificativa de al concurrència dels requi sits de l’alteració es 
determina que l’Ajuntament de Montmeló és l’instruc tor de l’expedient i per 
tant, l’administració encarregada de sotmetre l’exp edient a informació 
pública.

L’article 52.2.b) del TRLMRLC atribueix al Ple l’ad opció dels acords 
relatius a l’alteració del terme municipal. Així ma teix, l’article 9.2 del 
Decret 244/2007 estableix que l’acord municipal d’i niciació d’un 
procediment d’alteració de termes municipals s’ha d ’adoptar per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de l’ens local  i s’ha de comunicar a 
la Direcció General d’Administració Local en el ter mini màxim de quinze 
dies a comptar de l’endemà de la seva adopció.

Vist l’informe de l’arquitecte.

Vista la modificació de la memòria justificativa i el certificat de divisió 
de béns, drets, usos públics, aprofitaments, obliga cions, deutes i 
càrregues.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot l'exposat, el regidor de l'Àrea de desenvol upament urbà, 
sostenibilitat i habitatge proposa al Ple l'adopció  dels següents



A C O R D S

PRIMER.- APROVAR la modificació de la memòria justificativa de l'alteració 
dels termes municipals de Montmeló i Granollers.

SEGON.- SOL·LICITAR informe a l'Ajuntament de Montornès del  Vallès, al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Diputac ió de Barcelona.

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de Granollers , a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Go vernació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya , a l 'Ajuntament de Montornès 
del Vallès, al Consell Comarcal del Vallès Oriental  i a la Diputació de 
Barcelona, als efectes escaients.

QUART.- FACULTAR a l’alcalde o persona en qui delegui, per a signar tots 
els documents necessaris per tal de fer efectius aq uests acords.

            Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM; 1 ERC-AM
            Voten en contra: -
            S'abstenen: 4 CANVIEM

L’Alcalde presenta el punt. Recorda que s’està fent  una revisió del tots 
els termes municipals. Avui el que es fa és aprovar  la modificació de la 
memòria justificativa perquè faltaven alguns inform es: de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, del Consell Comarcal del Vall ès Oriental i de la 
Diputació de Barcelona. Comenta que, per part de  l ’Ajuntament de 
Granollers, també  ho aprovaran en aquest mes de fe brer. D’aquesta forma es 
consolida la línia de terme amb Granollers. S’ha mo dificat perquè la 
fotografia de línia de terme que té l’Institut Cart ogràfic de Catalunya no 
es correspon amb la que té l’Ajuntament de Montmeló  ni la que té 
l’Ajuntament de Granollers. Diu que a la part nord perdem una part de 
terreny i  a la part sud en guanyem. Diu que dintre  de la propietat del 
Circuit, Granollers tindrà uns metres més i Montmel ó en tindrà uns metres 
més a la part del riu que toca amb el Viena.

El senyor Comas diu que el seu grup s’absté en espe ra dels informes que 
falten. Desitja que no passi el mateix que amb Mont ornès i que tot sigui 
favorable i es pugui arribar a un acord entre les p arts sense arribar a 
contenciosos.

El senyor Esteban comenta que és més una qüestió tè cnica que una qüestió 
política. 

_____________________

6. APROVACIÓ DEL PLA INTERN D 'IGUALTAT DE TRACTE I OPORTUNITATS DE 
L' AJUNTAMENT DE MONTMELÓ 2020 - 2024

El Ple de l'Ajuntament va aprovar en sessió ordinàr ia de data 30 de maig de 
2017 el I Pla Intern d'Igualtat de l’Ajuntament de Montmeló 2017-2019.

El Ple de l'Ajuntament va aprovar en sesió ordinàri a de 28 de novembre de 
2017 la modificació del I Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament de Montmeló 
2017-2019 

Atès que en data 31 de desembre de 2019 el Pla Inte rn d’Igualtat, registrat 
amb el número PI-REG-130-2017, va finalitzar la sev a vigència. 

Atès que en data 18 de desembre de 2019 es va comun icar una petició de 
pròrroga fins el 30 de juny de 2020, lligada a un p la de treball. 



La Junta de Govern Local de data 25 de febrer va ap rovar entre d’altres 
l’adjudicació a l’empresa Coop4equality la contract ació del servei 
d’elaboració del Pla intern d’Igualtat de tracte i oportunitats de 
l’Ajuntament de Montmeló. 

Atès que l’arribada de l’Estat de l’Alarma el 14 de  març va endarrerir el 
procediment de realització del mateix i va allargar  el termini de 
finalització del Pla actual. 

El Ple de 28 de juliol va aprovar  inicialment el II Pla Intern d'Igualtat 
de tracte i oportunitats de l’Ajuntament de Montmel ó 2020-2024.

En data 19 de novembre de 2020  la Direcció General  d'Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya presentà un requeriment d' esmena.

Un cop esmenats els punts indicats per la Generalit at de catalunya.

Vist l'informe de la tècnica d'igualtat.

Vist l'Informe favorable de la Comissió Informativa  General

Per tot l'exposat, la regidora de Feminisme i Igual tat proposa al Ple 
l’adopció dels següents

A C O R D  

Primer.- APROVAR les modificacions el II Pla Intern  d'Igualtat de tracte i 
oportunitats de l’Ajuntament de Montmeló 2020-2024 aprovat pel Ple de 28 de 
juliol d’acord amb el requeriment de la Direcció Ge neral d’Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya amb núm de RE 8072/2020 se gons  l’Annex i que en 

síntesis són : 

- Aportació de la diagnosi.
- Modificació de les clàusules 3,5,6,18,26 i 35.
- Indicació dels responsables i càrrecs que hauran d e portar a terme 
les accions.
- Calendarització de les accions.

Segon.- Disposar la seva exposició publica pel term ini de trenta dies 
hàbils, a partir de la publicació de l'Edicte corre sponent en el Butlleti 
Oficial de la Provincia, als efectes de la presenta ció de les al·legacions 
o suggeriments que es considerin oportuns. 
 
Tercer.- Notificar a la Direcció General d'Igualtat  de la Generalitat de 
Catalunya l'acord definitiu.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde dóna la paraula a la senyora Ariadna Ojed a com a regidora de 
Feminisme i Igualtat perquè presenti el punt. 

La senyora Ojeda comenta que, amb l’acord de  la Co missió Negociadora del 
Pla d’Igualtat, s’ha cregut convenient tornar  a ap rovar el Pla Intern 
d’Igualtat, ja que s’han realitzat algunes modifica cions, abans d’enviar-ho 
al Departament de Treball de la Generalitat. Record a que al mes de juliol 
es va aprovar inicialment el Pla Intern d’Igualtat  i que al novembre la 
Generalitat ens feia un requeriment d’esmenes. Enum era  quines eren les 
esmenes que estan recollides a l’acord. I també diu  que calia fer alguns 
canvis, no de concepte, sinó de nomenclatura. En qu ant al contingut el Pla 
està dividit en dues parts:  la primera part es sit ua en la diagnosi (foto 
real de la situació actual en matèria d’igualtat a l’Ajuntament de 
Montmeló). Diu que dintre d’aquesta part de diagnos i es fa referència a la 
creació de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualt at formada per 



representants polítics del plenari ,  el tècnic de recursos humans ,  tècnic de  
comunicació d’igualtat  i representant del comitè d el personal de 
l’Ajuntament. Afegeix que aquesta Comissió és parit ària. Enumera quins són 
els diferents àmbits d’actuació sobre els que treba lla aquesta Comissió.   
La segona part es situa en el marc normatiu vigent en matèria d’igualtat. 
També dóna molta importància al cronograma i al mec anismes de seguiment i 
avaluació que seran els indicadors dels resultats. Pensa que en conjunt és 
un bon document. Diu que abans d’acabar vol fer una  apreciació respecte a 
l’anterior Pla en quant a la bretxa salarial. Expli ca que es  va tornar a 
revisar amb el departament de recursos humans i ten ien el 23% que, apunta, 
és la mitjana que té Catalunya. Explica que es van trobar que en diferents 
llocs de treball  quan s’afegien hores extres, comp lements o antiguitat 
aquesta bretxa es dispara i pot arribar al 36% però  diu que són casos 
puntuals (brigada d’obres i policia local). Les don es demanen més 
reduccions de jornades  respecte als homes per les feines de cura a infants 
o a persones grans i això també és un factor import ant que fa que es 
dispari la bretxa. Diu que és un objectiu més a tre ballar dintre del Pla 
per la Comissió d’Igualtat. 

Pren la paraula la senyora Silvia Guerrero del grup  municipal FEM. Diu que 
la seva  formació votarà a favor, tal i com vam fer  al Ple del 28 de juliol 
de 2020. Manifesta que la seva  intenció és vetllar  pel bon funcionament 
del mateix, mitjançant la participació a la Comissi ó. Cal mencionar que el 
fet de formar als participants és bon inici de part ida, i en breu començarà 
aquesta formació. Diu que amb tot això el que realm ent s’ha d’aconseguir és 
que no siguin necessari cap pla d’igualtat, que ser à garantia de que ens 
trobem a una societat igualitària i justa, sense ca p mena de diferència per 
ser dona o home.

La senyora M Cruz Ramal del grup municipal CANVIEM manifesta el vot a favor 
del seu grup a les modificacions del Pla d’Igualtat . Comenta que com estem 
a pocs dies del 8 de març, Dia Internacional de les  Dones, i el proper ple 
serà molt després, volen aprofitar aquesta celebrac ió per reivindicar que 
el repte del seu grup és aconseguir la igualtat rea l i efectiva. Diu que 
des dels poders públics es pot fer més que complir les lleis en matèria 
d’igualtat que s’han de promoure actuacions perquè la sonoritat, afirma,  
és la nostra arma. I és per això que aprofita una v egada més per demanar a 
la regidoria de Feminisme i Igualtat que tingui en compte una associació de 
dones de Montmeló  per la igualtat com és l’ADMI. U na gran eina 
d’intercanvi i de suport sobretot en temes de violè ncia de gènere i 
d’igualtat al nostre poble. Pensa que se l’hauria d e donar més visibilitat 
des de la regidoria de Feminisme i Igualtat. Potser , diu, des d’aquesta 
regidoria podrien plantejar-se fer una Comissió per  al dia 8 de març i una 
per al 25 de novembre on ADMI hi participi activame nt i tingui veu perquè, 
reitera, la sonoritat és la nostra arma i que junte s són més fortes. 

El senyor Esteban diu que les modificacions introdu ïdes són més de forma 
que no de fons i que suposen, més que una crítica, un enriquiment del Pla. 

Contesta la senyora Ojeda. Pel que fa a la relació amb l’ADMI pensa que sí 
se les té en compte. És la única entitat activa al poble que defensa els 
drets de les dones. Comenta que aquesta entitat con eix perfectament quins 
són els seus referents amb la regidoria de Feminism e i Igualtat de 
l’Ajuntament: coneixen  qui és la tècnica responsab le i a ella com a 
regidora. Respecte als actes per al dia 8 de març i  25 de novembre diu que 
se’ls hi fa un correu electrònic uns dies abans (no  a última hora) per 
preguntar què és el que tenen previst fer i si nece ssiten recursos  i/o 
suport material o personal. Diu que se’ls hi ha ofe rt sempre. A l’igual que 
sempre, des de que ella és regidora d’aquesta àrea,  se les ha convidat a 
llegir el manifest tant pel 8 de març com pel 25 de  novembre.

La senyora Ramal diu que si comenta això és perquè des de l’ADMI li han 
manifestat aquest malestar.

L’Alcalde li pregunta per quina situació tenen aque st malestar. 



La senyora Ramal diu que perquè no les tenen en com pte, no les tenen 
consideració ni se les fan visibles.

L’Alcalde respon que ell sap que se les ha convidat  als actes per tant, 
reitera, què li digui què significa fer-les visible s.

La senyora Ramal diu que pensen que aquesta associa ció hauria de tenir més 
veu, fer-la més visible, fer-la participar i que co l·laborés més, perquè 
ara mateix, malgrat el que pensi la regidora, diu q ue no es fa. 

L’Alcalde pensa que la visibilitat que pugui tenir una associació del 
nostre municipi no dependrà de la visibilitat que l i doni l’Ajuntament. En 
aquest cas concret se les ha convidat a participar i sembla que no han 
respost i per tant estaria bé saber el per què. 

La senyora Ramal diu que no han respost perquè l’11   de febrer se’ls envia 
un mail i el 16 surt l’Agenda amb el programa pel 8  de març i no ho 
entenen. 

L’Alcalde pensa  que no és el debat d’avui però que  li sembla bé reunir-se 
i parlar-ho per què veu que hi ha un problema de co municació. 

_____________________

7. MOCIÓ DE COMPROMÍS AMB LA VIA UNILATERAL COM A ÚNIC  CAMÍ PER  
ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

L’1 d’octubre marcarà per sempre més un abans i un després en les vides 
dels milions de catalans que el vam viure, i serà t ot un referent per a les 
generacions futures.

L’1 d’octubre ens va ensenyar que quan la ciutadani a s’expressa fermament, 
els partits polítics no tenen altre remei que escol tar i seguir la nostra 
voluntat.

L’1 d’octubre ens va ensenyar que quan la ciutadani a, les institucions, els 
partits polítics i les entitats civils treballen un its i alineats per 
assolir un objectiu, som capaços de posar tot un es tat contra les cordes.

L’1 d’octubre ens va ensenyar les vergonyes de l’es tat espanyol, fent 
evident que Catalunya continua vinculada a Espanya només per l'exercici de 
la força, la repressió i l’asfíxia econòmica. Sotme sa per un estat 
autoritari, corrupte i decadent –en mans dels hereu s del franquisme–, que 
ha donat claríssimes mostres que no respectarà mai el dret a 
l’autodeterminació i la voluntat de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya 
per a decidir el nostre futur. Tant se val qui hi g overni. Les dretes i 
esquerres d’àmbit estatal estan plenament d’acord e n salvaguardar la unitat 
d’Espanya, i per fer-ho, estan disposats a mantenir  la repressió, l’espoli 
i a continuar alimentant el discurs d’odi cap al po ble de Catalunya.

L’1 d’octubre ens va ensenyar que l’estat espanyol està disposat a tot i 
que caldrà que defensem la República Catalana –unit s, decidits i valents–, 
fins on sigui necessari.

Per tot l'exposat i vist l'informe favorable de la Comissió Informativa 
General, el grup municipal d'ERC a proposta d'Òmniu m Cultural, l'ANC, el 
Consell per la República i la ciutadania que subscr iu aquesta moció, 
proposa al Ple l'adopció dels següents

A C O R D S :

Primer.-  Reivindicar la legitimitat i vigència del mandat p opular sorgit de 
les urnes l’1 d’octubre de 2017, de fer realitat qu e Catalunya esdevingui 



un estat independent en forma de República .

Segon.-  Manifestar el compromís explícit de l’Ajuntament d e Montmeló amb la 
via unilateral, com a camí, preferent i no excloent , possible per assolir 
la independència de Catalunya.

Tercer.-  Comunicar aquests acords a les direccions dels res pectius partits 
polítics, instant-los a recollir explícitament, en els seus programes 
electorals, el compliment del mandat popular sorgit  de les urnes l’1 
d’octubre, així com a dissenyar una estratègia comu na per dur a terme la 
ruptura amb l’estat espanyol en la pròxima legislat ura.

Quart.-  Exigir a aquests mateixos partits, el ferm comprom ís postelectoral 
de no pactar amb cap altra força política que no es tigui a favor del 
compliment del mandat popular sorgit de les urnes l ’1 d’octubre, fent 
extensiu aquest compromís a totes les institucions catalanes, ajudant així 
a recuperar la confiança entre les forces polítique s independentistes, 
condició indispensable per assolir la independència .

Cinquè.-  Traslladar aquests acords al Govern, al Parlament i als grups 
parlamentaris que sorgiran de les pròximes eleccion s catalanes, refermant 
així el compromís d’aquest Consistori amb l’aixecam ent de la suspensió de 
la Declaració d’Independència del 27 d’octubre de 2 017.

NO APROVAT

El senyor Monserrat presenta la moció. Diu que l’ar gument per portar 
aquesta moció al ple i abstenir-se és des del seu g rup municipal respecten 
a la totalitat de l’independentisme i volen donar v eu al ple, com a única 
força independent al ple de Montmeló. Comenta que e n aquest cas la moció ve 
recolçada per ANC, Omnium, Junts per Catalunya i el  grup impulsor pel 
Consell per la República. Llegeix els acords de la moció. Diu que des 
d’Esquerra Republicana tenen una estratègia per ass olir la República 
Catalana que anomenen la via àmplia, que és una via  oberta a tothom, 
realista i útil a la ciutadania, on volen seguir su mant, preparant-se i 
enfortint-se per guanyar definitivament. Manifesta que amb aquesta via 
volen fer de l’independentisme un moviment fort, de  consens i dotar-lo 
d’una unitat estratègica i ajudar a la ciutadania c om es mereix, ja que no 
volen deixar ningú enrere perquè, afirma, el país q ue volen construir ha de 
ser per tothom i no oblidar a ningú. Per això diu q ue aposten per liderar 
lluites compartides, com el feminisme, la igualtat,  la llibertat, 
l’acollida, l’ecologisme i la reconstrucció socioec onòmica. Lluites, 
comenta, on es troben amb moltíssimes persones i co l·lectius. Aquesta via 
àmplia no és una via lenta perquè és la via del pas  ferm i segur que 
servirà per fer realitat la República catalana, la poden contraposar amb la 
via estreta d’aquells que renuncien a créixer i pre fereixen ser pocs i 
purs. Enumera quines són les claus de la Via àmplia : superar el 50% en les 
properes eleccions al Parlament, que ja ho han fet,  diu, perquè a les urnes 
és on són forts. Teixir gran aliances i representar  els grans consensos del 
país, com són la fi de la repressió i l’amnistia, e l dret a 
l’autodeterminació, la República catalana contrapos ada a la monarquia 
espanyola o el model d’immersió lingüística de Cata lunya, entre d’altres. 
Forçar l’Estat espanyol a acceptar l’amnistia i el referèndum com a úniques 
vies democràtiques per resoldre el conflicte de l’E stat amb Catalunya. 
Millorar la vida de totes les catalanes i catalans en el dia a dia, en el 
mentrestant, gestionant i governant bé. Diu que fer  aquest servei públic és 
imprescindible i més en el context de triple crisi en el què estem vivint. 
I també teixir aliances internacionals per explicar  la causa catalana al 
món, generar comprensió i complicitats que permetin  fer el referèndum 
inevitable. Reitera que per Esquerra Republicana la  via unilateral no és el 
camí preferent. Prefereixen la via dialogada. La vi a unilateral solament 
quan s’esgotin les altres i siguin prou forts per p oder garantir la 
República permanentment. 



El senyor Benach diu que el seu grup votarà en cont ra perquè són una 
formació municipal i transversal on es respecten le s diferents ideologies i 
formes de pensar de cadascú dels membres que en for men part. Aquesta moció 
està molt lluny de l’ideari del seu grup. 

El senyor Jordi Manils del grup municipal CANVIEM d iu que també votaran en 
contra. Pensa que el resultat de les passades elecc ions ha posat de 
manifest quina és la voluntat al nostre municipi i al Parlament de 
Catalunya. Hi ha una majoria amplíssima a favor del  diàleg i des de CANVIEM 
MONTMELÓ es reiteren en el que han dit sempre: ni i mmobilisme, ni 
unilateralisme. L’oferta del seu grup sempre ha est at en el diàleg sincer. 
La voluntat de que Catalunya pugui decidir el dret a l’autodeterminació en 
un referèndum legal i en condicions per ser celebra t i l’oferta de 
solucions en tots els àmbits de les necessitats que  té el nostre país.

El senyor Esteban en primer lloc vol manifestar tam bé el vot en contra del 
seu grup. Troba encomiable que el senyor Monserrat hagi volgut donar  veu a 
un grup de ciutadans, però, el resultat a les elecc ions reflecteix que la 
majoria de la ciutadania vol la negociació i el dià leg; Montmelo no vol la 
línia unilateral i pensa que Catalunya tampoc. 

Per tancar  el punt l’Alcalde diu que avui, per atz ar, es compleixen 40 
anys d’un intent de cop d’Estat en plena transició.  Una transició, pensa, 
imperfecta perquè encara falten moltes coses per fe r. Malgrat això creu que 
les persones que van tenir la responsabilitat de ge stionar-la ho van fer el 
millor que van poder. Malgrat les seves imperfeccio ns diu que ens hem dotat 
d’un marc de convivència que garanteix els nostres drets i llibertats que 
és la Constitució, de la qual deriva el nostre orde nament jurídic. És dels 
que pensa que lleis canvien lleis, per tant, si el marc de convivència s’ha 
de canviar, i està d’acord que s’ha de canviar en m olts aspectes, s’ha de 
fer dintre del propi marc de convivència. Ell no és  partidari de la 
unilateralitat ni tampoc de la independència. Reite ra que  dintre del marc 
de les regles del joc de les quals ens hem dotat és  en el què s’hauria 
d’intentar, cadascú dintre de les seves legitimes a spiracions, aconseguir 
els seus objectius. 

El senyor Monserrat solament volia reiterar que el seu grup no està a favor 
de la via unilateral sinó de la via àmplia que és e n la què volen seguir 
treballant. 

_____________________

8. MOCIÓ PER GARANTIR ELS DRETS D'EMPADRONAMENT.

Des de fa anys el problema de l’empadronament gener a dubtes i situacions 
que cal tenir en compte ja que les persones que vol en ser empadronades 
necessiten d’aquest tràmit per poder fer una vida n ormal al nostre poble i 
al nostre país.

La Plataforma Vallès Oriental vol Acollir ha exposa t la seva preocupació 
per la dificultat continua i manifesta d'empadronar  als ciutadans que 
resideixen en alguns municipis de la comarca del Va llès Oriental, i en 
concret les persones que arriben de països extracom unitaris, incomplint la 
legislació vigent així com els diferents pronunciam ents del Síndic de 
Greuges.

Des de la Plataforma Vallès Oriental vol Acollir se  sol·licita que les 
administracions locals, en virtut de la legislació vigent, deixin 
d'obstaculitzar l’empadronament de totes les person es que habiten al seu 
municipi, facilitin i promoguin l'empadronament, mé s enllà de la situació 
administrativa de les persones i que , per tant, ut ilitzi el padró com el 
que és: un mecanisme d’inclusió i convivència, és a  dir, un instrument per 
garantir els drets i deures dels ciutadans i ciutad anes del municipi, 
facilitant els drets universals fonamentals com la salut i l’educació, i en 



cas de persones immigrades sense permís de residènc ia ,  poder acreditar el  
temps de residència a l’Estat espanyol per poder re gularitzar la seva 
situació. D’aquesta manera, no només s'estarà compl int la llei sinó que s’
evitarà la discriminació de les persones més vulner ables, persones sense 
sostre o persones que viuen en habitatges sense sub ministraments bàsics.

La legislació actual sobre els empadronaments deixa  clar que el padró 
municipal és el registre administratiu on consten e ls veïns d'un municipi i 
que tota persona que viu a l’Estat espanyol està ob ligada a inscriure's al 
padró del municipi en el qual resideixi habitualmen t. Així doncs, tota 
persona que viu en un municipi (amb independència d e la seva situació 
administrativa) té l’obligació d’empadronar-se i pe r tant l’administració 
local té l’obligació d’empadronar quan es demostra que la persona viu al 
municipi.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bas es del Règim Local (Arts 
15, 16 i 17) no només estableix aquesta obligació s inó que disposa de les 
dades que són obligatòries en la inscripció municip al. Quant a la dada 
referent al domicili en cap article es disposa que s'hagi de portar una 
documentació concreta per demostrar que aquest és e fectivament el domicili 
on es viu. 
Això mateix disposa l’article 59.2 del Reial decret  1690/1986, d’11 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació de les 
entitats locals, que en cap cas obliga a acreditar el títol possessori 
sobre l’habitatge com a requisit per a la inscripci ó en el domicili que es 
declara com a habitual. Al contrari, aquest títol n omés és un document que 
pot servir per verificar que el veí resideix efecti vament al domicili que 
vol fer constar al padró, i pot ser substituït per altres documents 
acreditatius o per una actuació de comprovació del mateix ajuntament.

Des d’aquesta perspectiva, l’exigència del títol qu e legitimi l’ocupació de 
l’habitatge, prevista en l’article 59.2 del reglame nt esmentat, té l’única 
finalitat d’acreditar la residència efectiva, i no violenta, a l’habitatge, 
però no legitima la denegació de la inscripció quan  es pot comprovar que la 
persona resideix a l’habitatge declarat.
Això mateix ha ressaltat la Resolució 30 de gener d e 2015, en la qual es 
dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre  actualització del padró 
municipal. Concretament es determina amb claredat q ue: (...) la posibilidad 
de que el Ayuntamiento solicite del vecino «el títu lo que legitime la 
ocupación de la vivienda» (art. 59.2 del Reglamento  de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales) n o atribuye a las 
Administraciones Locales ninguna competència para j uzgar cuestiones de 
propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general,  de naturaleza 
jurídico-privada, sino que tiene por única finalida d servir de elemento de 
prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino  habita en el domicilio 
que ha indicado.

A més, aquesta Resolució estableix que la inscripci ó en el padró es 
produeix amb independència de les “circumstàncies f ísiques, 
higiènic-sanitàries o d’altre índole que afectin el  domicili” i, per tant, 
“s’ha d’acceptar com a domicili qualsevol adreça on  efectivament visquin 
els veïns i, d’altra banda, el fet que es pugui i s ’hagi de recórrer a una 
adreça fictícia en els supòsits en què una persona que no disposa de sostre 
resideix habitualment al municipi i sigui coneguda pels serveis socials 
corresponents”.

Quant a la possibilitat d'empadronar en un municipi  aquella persona que no 
té un domicili fix, «la Resolución de 21 de julio d e 1997, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación  de la Resolución de 4 
de julio de la Presidenta del Instituto Nacional de  Estadística y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la  que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre ac tualización del Padrón 
municipal», disposa en el seu punt 4:

“Como se ha indicado en la norma anterior, el Padró n debe reflejar el 
domicilio donde realmente vive cada vecino del muni cipio. Siempre que se 



produzca esa realidad debe hacerse constar en el Pa drón .  Y de la misma  
manera que la inscripción padronal es completamente  independiente de las 
controversias jurídico-privadas sobre la titularida d de la vivienda, lo es 
también de las circunstancias físicas, higiénico-sa nitarias o de otra 
índole que afecten al domicilio. 
En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, cara vanas, cuevas, etc., e 
incluso ausencia total de techo) pueden y deben fig urar como domicilios 
válidos en el Padrón, ya que la realidad es en ocas iones así.

Las situaciones más extremas pueden plantear la dud a sobre la procedencia o 
no de su constància en el Padrón municipal. El crit erio que debe presidir 
esta decisión viene determinado por la posibilidad o imposibilidad de 
dirigir al empadronado una comunicación al domicili o que figure en su 
inscripción. En el caso de que sea razonable espera r que esa comunicación 
llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa 
dirección.
La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba 
aceptar como domicilio cualquier dirección donde ef ectivamente vivan los 
vecinos, y, por otro, que pueda y deba recurrirse a  una «dirección 
ficticia» en los supuestos en que una persona que c arece de techo reside 
habitualmente en el municipio y sea conocida de los  Servicios Sociales 
correspondientes”

Finalment cal esmentar que el padró no és tampoc un  instrument per combatre 
les situacions de sobreocupació. Existeixen mecanis mes específics regulats 
pel Parlament de Catalunya en la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret 
d’habitatge, i la normativa que la desplega, quan d etermina les actuacions 
que poden dur a terme les administracions competent s en aquests casos, en 
ús de les seves potestats inspectores i sancionador es.

Al voltant de l’empadronament es produeixen, malaur adament, algunes 
situacions no desitjables com l’obtenció de rèdits econòmics aprofitant la 
situació de vulnerabilitat, o bé, l’impediment que planteja alguna 
propietat a permetre empadronar-se a qui hi viu, pe r no veure’s perjudicat 
econòmicament. Conscients que la realitat i el treb all diari del personal 
al servei de les administracions públiques no és ge ns senzill, però alhora 
conscients que les males pràctiques no poden condic ionar o anar en 
detriment dels drets que efectivament tenen les per sones. 

Per tot això, el grup municipal de Canviem Montmeló  sol·licita al Ple de l’
Ajuntament de Montmeló l’adopció dels següents 

A  C  O  R  D  S

1.- Que quan la sol·licitud d’empadronament sigui s ense domicili fix, les 
administracions, amb la supervisió dels serveis soc ials de l’Ajuntament i 
les entitats locals, permetin a les persones sol·li citants que puguin 
empadronar-se a l’adreça d’un centre municipal de s erveis socials.

2.- Que les administracions locals, a través dels s eus organismes d’
empadronament, donin sempre resposta per escrit de qualsevol sol·licitud d’
empadronament, encara que considerin que no procede ix la inscripció 
padronal.

3.- Que donat que el fet de no estar empadronat dif iculta la tramitació de 
la residència de les persones migrades en situació irregular, s’avisi per 
mòbil i a través de l’adreça del domicili, dels can vis o caducitats del 
padró.

4.- Que s'agilitzi la tramitació de les sol·licitud s i no es demori, en cap 
cas, la resposta més enllà de 3 mesos, termini que disposa l'article 21.3 
de la Llei 39/2015, del procediment Administratiu C omú de les 
Administracions Públiques.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA



L’Alcalde dóna la paraula a la senyora Alba Serrano  del grup municipal 
CANVIEM perquè la presenti. 

La senyora Serrano diu que el seu grup presenta aqu esta moció juntament amb 
la Plataforma Vallès Oriental vol Acollir per garan tir els drets 
d’empadronament. Destaca alguns punts de la part ex positiva de la moció  i 
llegeix els acords. 

La senyora Guerrero diu que tot ciutadà té dret a s er empadronat al 
domicili on acrediti la seva residència efectiva, i  per això hi ha una Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les entitats de  règim Local (art.17.2), 
i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Ad ministratiu, i 
l’organisme que regula aquesta realitat és l’INE, a mb la Resolució 
17/2/2020 BOE 122 2/05/2020, que dicta instruccions  tècniques sobre la 
gestió del Padró Municipal, i on es poden resoldre totes les casuístiques 
que generen dubte. Diu que la seva formació creu qu e s’ha de facilitar 
l’accés al padró ja que no només suposa un registre  de la persona a un 
espai, sinó pels recursos que són determinants per ella com ara la sanitat 
i l’educació, a més d’altres serveis necessaris per  la vida diària, però 
també considera que ja existeixen lleis i organisme s que vetllen per aquest 
procés, i que per tant no cal reiterar la mateixa c ircumstància. Per tot 
això votaran a favor.

El senyor Esteban manifesta també el vot a favor de l seu grup. Vol deixar 
constància que  Montmeló ja fa temps que aplica aqu estes polítiques per 
facilitar l’empadronament. Això no vol dir que s’em padroni a un okupa o a 
les persones que no puguin justificar que on volen empadronar-se hi visqui 
algú. 

L’Alcalde diu que la voluntat és la de donar suport  i resposta a tot el que 
tingui necessitat de rebre serveis bàsics com poden  ser l’educació i la 
sanitat malgrat l’empadronament pugui ser problemàt ic   o tingui problemes 
per poder-se empadronar. 

_____________________

9. MOCIONS

No n'hi hagué.
_____________________

10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L' ALCALDE, I DELS 
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA 
SESSIÓ.

L'alcalde en compliment del disposat per l'article 42 del ROF, dóna compte 
succinta de les resolucions adoptades des del dia 2 6 de gener de 2021, 
data en la qual va tenir lloc la darrera sessió ple nària ordinària, fins a 
l'actualitat.

_____________________

11. PRECS I PREGUNTES

L’Alcalde dóna la paraula als regidors i regidores perquè plantegin els 
seus precs i/o preguntes.

El senyor Comas pregunta sobre quina és la freqüènc ia en la recollida dels 
contenidors, sobretot, en els dels envasos. I una a ltra qüestió, també 
relacionada amb la recollida de residus, relativa a  l’increment de la taxa 
de residus en aquells comerços que estan tancats i per tant no en generen. 
I per últim, en relació al POUM, i atès que en els últims plens s’estan 
passant diferents modificacions parcials o sectoria ls, comenta que potser 



seria el moment de replantejar - se modificar el POUM .  Fer una trobada entre  
tots els grups polítics i amb la participació ciuta dana més àmplia possible 
per donar una nova visió al POUM tenint en compte q ue s’està modificant 
cada dos per tres. 

El senyor Imanol Martín comenta que s’acaba d’incor porar i que potser no el 
pot contestar amb exactitud. El que si li pot dir é s, en quan a la 
recollida de voluminosos, que s’han incrementat les  hores de recollida. Diu 
que es vol fer una nova campanya per conscienciar a  la població que cal 
trucar abans per poder organitzar el servei. Per al tra banda diu que ell 
s’informarà de la freqüència del servei de recollid a i li contestarà. 

El senyor Esteban manifesta que havia parlat aquest  matí amb el senyor 
Comas en relació a la taxa de residus per als comer ços. I el que li havia 
dit és  que la pujada de la taxa és per tothom, tra spassant el que el 
Consorci de Residus traspassa a l’Ajuntament. El qu e si li ha manifestat és 
la voluntat que quan s’hagi de  parlar de les mesur es d’ajuts als comerços  
es podria tenir en compte bonificar part de la taxa . Diu que han quedat que 
en parlarien tenint en compte l’evolució de la situ ació de la pandèmia.

L’Alcalde apunta, en quan a la reducció de la taxa d’escombraries als 
locals buits,  que caldria analitzar molt bé la cas uística per la qual es 
decideix bonificar aquesta taxa per què caldrà veur e per què està buit el 
local, més enllà que no tingui llogater en aquell m oment. El fet de no 
tenir llogater en aquell moment no li sembla que si gui una raó suficient 
per bonificar la prestació d’un servei que en defin itiva beneficia a tot el 
poble. Pel que fa  al tema del planejament urbaníst ic diu que Montmeló té 
un planejament dels més actuals respecte als munici pis que ens envolten: es 
va aprovar definitivament al 2012, després de 3-4 a nys de tramitació. El 
Pla general d’un municipi dibuixa una imatge de fut ur a vint anys vista. 
Diu que és cert que hi ha algunes modificacions par cials però que no 
impliquen variacions significatives en quan a l’est ratègia de municipi, que 
és el que en definitiva acaba determinant el Pla Ge neral a grans trets. 
Creu que el planejament vigent encara té recorregut . Reitera que  la imatge 
global del municipi, l’estratègia, a vint anys vist a encara és vàlida 
majoritàriament amb el Pla actual. 

El senyor Comas diu que en relació a la bonificació  en la taxa de residus 
per als comerços es referien a aquells que estan ta ncats per la situació 
generada per la pandèmia. Respecte al tema del plan ejament ells pensen que 
sí caldria fer una reflexió perquè ha hi diverses z ones al municipi que 
estan canviant força respecte al planejament previs t fa deu anys.

L’Alcalde diu que està d’acord en intentar articula r ajuts o bonificacions, 
al igual que s’ha fet durant l’any 2020, a les pers ones que ho estan 
passant malament pel tema de la pandèmia, i per tan t, en el cas dels 
comerços, el que es bonificaria seria l’activitat q ue es desenvolupa al 
local no al local en sí. Pel que fa al tema del pla nejament comenta que les 
modificacions que s’estan aprovant són modificacion s en quan a les 
condicions  no en quan als usos, a les zones de des envolupament, que és el 
que determina el Pla general: on va habitatge, on v a indústria, 
equipaments, etc. I això no s’ha canviat: la utilit zació del sòl és la 
mateixa que està aprovada al POUM, en tot cas, reit era, s’han canviat els 
paràmetres d’aprofitament. Pensa sincerament que en cara queda molt 
recorregut a fer amb el POUM actual. 

El senyor Comas diu que ho deia en el sentit d’obri r el debat, de començar  
a parlar-ne de què vol Montmeló i començar a trebal lar-ne.

L’Alcalde reitera que no hi ha modificacions estric tes del POUM, no hi ha 
canvis d’usos del terreny, requalificacions quasi b é no s’han fet.  El que 
es fa es adequar el planejament vigent a les necess itats per a un projecte 
determinat. Per altra banda també vol comentar que aquests expedients són 
reincidents al ple ja que la seva tramitació admini strativa comporten 
l’aprovació de  diferents fases fins arribar a la s eva aprovació 
definitiva. 



A continuació pren la paraula el senyor Manils. Vol en saber com està 
resultant l’anàlisi de les femtes d’ADN de gossos, és a dir, en quin punt 
està el projecte. Si es tenen xifres de quantes rec ollides s’han fet, 
quants anàlisis, quantes sancions. I quina és la va loració que fa el govern 
municipal.

Contesta el senyor Esteban. Explica que s’han fet d os recollides pel 
moment. La primera van ser 15 recollides i no va so rtir cap sanció. Diu que 
fins ara es tenen censats amb ADN uns 400 gossos i resten altres tants als 
quals se’ls ha enviat un requeriment amb un termini  perquè ho facin. En cas 
de no fer-ho en el termini establert podran rebre u na sanció. La policia 
també incrementarà el control i vigilància demanant  la documentació del gos 
per comprovar si el propietari té el gos censat amb  mostra d’ADN.

El senyor Manils recorda que quan se’ls va explicar  el projecte els van dir 
que amb l’anàlisi d’ADN de la femta es podria fer u n retrat robot del gos. 
Pregunta si s’està fent. 

El senyor Esteban comenta que la composició de l’AD N dóna una “imatge” 
d’algunes característiques del gos (si és petit o g ran, per exemple). De 
totes formes, ell dóna més importància a la permane nça d’aquestes  femtes: 
diu  que resten guardades durant dos anys per poder -les relacionar amb el 
gos una vegada estigui censat. 

El senyor Manils també volia comentar, perquè ho ha  comprovat ell mateix, 
que  hi ha algunes zones concretes  del poble amb d eficiència de neteja per 
excrements de gossos. Apunta que, evidentment, els primers responsables són 
els propietaris dels gossos però diu que l’Ajuntame nt també hauria 
d’intervenir sinó amb la via sancionadora, com a mí nim, si amb  la via de 
la neteja. 

El senyor Esteban diu que s’està intentant fer una mapificació d’on 
s’haurien d’anar a buscar les mostres. Per ara no h a donat resultat ja que 
hi ha tants gossos censats com els que falten per c ensar. Diu que estan a 
l’espera dels resultats dels requeriments enviats.

La senyora Ojeda diu que és un tema que s’està estu diant des diferents 
àrees. Diu que s’ha de continuar amb la campanya pe r censar els gossos i 
treballar paral·lelament en la fase de l’anàlisi de  l’ADN. Diu que s’ha 
elaborat un protocol per treballar de manera coordi nada entre la policia, 
el servei de neteja viària i el tècnic municipal. 

L’Alcalde diu que s’està treballant en la incorpora ció d’un inspector de la 
via pública. Una de les seves missions serà informa r (per poder sancionar) 
dels comportaments incívics en general, no solament  respecte als gossos. 
Pensa que es podrà passar per la Junta de Govern Lo cal de la setmana que 
ve.

El senyor Comas pregunta, en relació a posar el xip  als gossos, si solament 
es treballa amb un sol veterinari.

La senyora Ojeda diu que normalment la gent va al c entre veterinari de 
Montmeló. És cert que a vegades estava saturat i al gunes vegades s’ha 
parlat amb els particulars per explicar la situació .

El senyor Esteban diu que la persona que ha volgut posar el xip al seu gos 
ho ha fet. 

El senyor Comas diu que s’hauria de tenir la capaci tat sancionadora pels 
casos que no ho facin. Que la gent vegi que s’actua . 

El senyor Esteban diu que els agents cívics són inf ormatius no poden 
sancionar per això és important la figura de l’insp ector de la via pública. 
Ha de ser un funcionari amb poders delegats per pod er sancionar.



_____________________
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar  per finalitzada la 
sessió, a dos quarts de deu i es va estendre la pre sent acta que, un cop 
llegida i trobada conforme, la signa l'alcalde, amb  mi, la secretària, que 
la certifico.


