
PLE DE L ' AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a un quart menys cinc de nou  del vespre del dia 29 
de juny de 2021, es van reunir, sota la presidència  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
MARCEL COMAS SUBIRÀ ; REGIDOR
JORDI MANILS TAVIO ; 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 
ales 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: 25 DE MAIG DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ AL CODI DE PRINCIPIS I CONDUCTES RECOMANABLES EN 
CONTRACTACIÓ PUBLICA

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2020

4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2021

5.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS REALITZADES PEL TRÀMIT 



D'URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE MAIG I JUNY DE 2021

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ , SOSTENIBILITAT I HABITATGE . Regidoria Mobilitat i transport

6.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA  2021

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR . Regidoria Cooperació i solidaritat

7.- MOCIÓ SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES 
NUCLEARS

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  - CANDIDATURA DE PROGRÉS   (PSC-CP)

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER REQUERIR AL NOU GOVERN DE LA 
GENERALITAT RESOLGUI LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I DEUTES PENDENTS AMB ELS MUNICIPIS I EL  
MÓN LOCAL, EL SEU “DEUTE CIUTADÀ”.

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

9.- MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ   (CANVIEM)

10.- MOCIÓ SOBRE EL DESPLEGAMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'ENERGIA RENOVABLE A CATALUNYA

11.- MOCIÓ PER A LA REACTIVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE LA LLEI DE MILLORA DE BARRIS.

12.- MOCIÓ PER INSTAR EL GOVERN DE L'ESTAT A AMPLIAR LA SUSPENSIÓ DE L'APLICACIÓ DE LES REGLES 
FISCALS ALS ENS LOCALS ALS ANYS 2022 I 2023

13.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES  
PERSONES LGTBI.

14.- MOCIONS

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

16.- 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 25 de maig de 2021 , la qual és aprovada 
per unanimitat dels presents.

_____________________

2. ADHESIÓ DE L ' AJUNTAMENT DE MONTMELÓ AL CODI DE PRINCIPIS I  
CONDUCTES RECOMANABLES EN CONTRACTACIÓ PUBLICA

La contractació pública és un àmbit amb una importa nt dimensió econòmica i 
estratègica i en el qual hi conflueixen múltiples r elacions i interessos 
públics i privats. Per aquest motiu, és prioritari comptar amb un sistema 
d’integritat institucional que, d’una banda, establ eixi pautes de conducta 
ètica per a tots els alts càrrecs, comandaments i s ervidors i servidores 
públics en general que intervenen en les diferents fases del procediment 
contractual, i de l’altra, proporcioni uns principi s, valors i regles que 
coadjuvin a la gestió del risc contra la integritat , garanteixin el 
compliment rigorós dels procediments contractuals i  permetin resoldre els 
eventuals dilemes ètics que es puguin produir. 



El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Acord d’1  de juliol de 2014, va 
aprovar el Codi de principis i conductes recomanabl es en la contractació 
pública, amb la voluntat de promoure els valors d’e ficàcia, integritat, 
honestedat, prudència, transparència, austeritat i compromís efectiu en 
matèria de contractació pública amb el país i la ci utadania, i per tal de 
disposar d’un instrument aglutinador de les pautes essencials en matèria 
d’ètica i de bones pràctiques contractuals que s’in corporessin a 
l’activitat quotidiana i ordinària dels òrgans de c ontractació. 

Posteriorment, el Parlament de Catalunya va aprovar  la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informaci ó pública i bon govern, 
que dedica diverses disposicions a la transparència  i a la publicitat 
activa en l’àmbit de la contractació pública, i reg ula el dret d’accés, tot 
incorporant alguns dels principis i valors contingu ts en el Codi esmentat. 

Així mateix, la Directiva 2014/23/UE, del Parlament  Europeu i del Consell, 
de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació d e contractes de 
concessió, i la Directiva 2014/24/UE, del Parlament  Europeu i del Consell, 
de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública  i per la qual es deroga 
la Directiva 2004/18/CE, en el marc de l’Estratègia  Europa 2020, establerta 
en la Comunicació de la Comissió de 3 de març de 20 10 intitulada «Europa 
2020, una estratègia per a un creixement intel·lige nt, sostenible i 
integrador», reconeixen el caràcter estratègic de l a contractació pública 
si garanteix al mateix temps un ús més eficient del s fons públics. Amb 
aquest objectiu, les directives assenyalen, com a o bjectius o finalitats 
d’interès públic de la contractació pública, la sos tenibilitat, la 
responsabilitat social, el foment de la innovació i  l’accés de la petita i 
mitjana empresa. Les mateixes directives determinen  que els estats membres 
han de vetllar perquè els poders adjudicadors adopt in mesures adequades per 
a prevenir, detectar i resoldre de forma efectiva e ls conflictes 
d’interessos que puguin sorgir en els procediments contractuals. 

A Catalunya es va dur a terme una transposició parc ial d’aquestes 
directives mitjançant el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública.

L’any 2017 la Generalitat de Catalunya va aprovar l ’actualització del Codi 
de principis i conductes recomanables en la contrac tació pública –aprovat 
l’any 2014 com instrument aglutinador de les pautes  essencials en matèria 
ètica i de bones pràctiques contractuals-, amb la f inalitat de revisar i 
incorporar nous principis i compromisos més ajustat s al nou marc legal i 
donar un nou impuls a la Comissió d’Ètica en la Con tractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya.

Per tot el que s'ha exposat, l'alcalde proposa al P le l'adopció dels 
següents

ACORDS

Primer.-  Adherir l'Ajuntament de Montmeló al Codi de Bones Pràctiques en 
l'àmbit de la contractació pública local de la Dire cció General de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya .

Segon.-  Comunicar aquest acord a Comissió d’Ètica en la Co ntractació 
Pública. 

Tercer.-  Donar publicitat a l'adhesió al Codi de Bones Pràc tiques en 
Contractació Pública mitjançant la web municipal. 

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

Presenta el punt l’Alcalde. Destaca alguns aspectes  de la part expositiva. 



Diu que és un pas més per dotar al departament de c ontractació d’eines i de  
valors efectius de treball i per això es proposa al  ple l’aprovació 
d’aquesta adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en 
contractació pública. 

El senyor Josep Benach, portaveu del grup municipal  FEM, manifesta el vot a 
favor del seu grup. Diu que la seva formació ja con templava al seu programa 
l’elaboració d’un Pla d’Infraestructura Ètica que a glutinés tots els codis 
i plans aprovats de forma individual per l’Ajuntame nt. Trasllada aquesta 
proposta a l’equip de govern. Pensa que seria una e ina que dotaria de més 
eficàcia i eficiència com a administració pública.

El senyor Marcel Comas, portaveu del grup municipal  CANVIEM, diu que també 
el seu grup votarà a favor. Però més enllà d’això e ls agradaria que es fes 
realitat, que es portés a terme en la mesura del qu e sigui possible. Com a 
exemple, diu que fa cinc anys el seu grup va presen tar, i es va aprovar,  
una moció per què s’incorporés als plecs de clàusul es que les persones o 
contractistes que volguessin presentar la seva ofer ta no tinguessin 
vinculació financera amb països considerats paradis os fiscals. I pensa que 
no s’està fent. Per això reitera que si s’aprova es  dugui a terme. 

El senyor Lluís Esteban, portaveu del grup municipa l PSC, contesta. Pel que 
fa a la intervenció del senyor Benach està d’acord,  no en fer un únic 
document perquè són conceptes i matèries diferents,  però sí es podria mirar 
de fer quelcom semblant a les Ordenances Fiscals: e ndreçar-ho en una 
carpeta on es poguessin trobar tots els codis i pla ns, per separat, 
aprovats per l’Ajuntament. Respecte a la intervenci ó del senyor Comas diu 
que les clàusules han d’estar sustentades en una no rmativa jurídica per 
evitar que ningú les pugui revertir.

_____________________

3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2020

 Els estats i comptes anuals de l'exercici pressupos tari 2020, de 
l'Ajuntament de Montmeló i de l'Organisme Autònom " Residència Can 
Dotras",es van  sotmetre a informe de la Comissió E special de Comptes, la 
qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 4 de maig de 2021. 

Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí  Oficial de la Província 
de data 13 de maig de 2021, pel període reglamentar i, no se'n varen 
formular reclamacions, al·legacions, ni observacion s.

Com que s'han complert totes les tramitacions legal s que determinen els 
articles 208 al 212 del Real Decret Legislatiu 2/20 04 de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'àre a d'Hisenda, el Ple de 
l'Ajuntament adopta els següents

A C O R D S

Primer.-  Aprovar definitivament els Comptes Generals de l'e xercici 2020, de 
l'Ajuntament de Montmeló i de L'Organisme Autònom " Residència Can Dotras", 

Segon.-  Remetre els esmentats comptes, esdevinguts com a r esultat de 
l'exercici econòmic 2020, a la Sindicatura de Compt es, d'acord amb el que 
determinen els articles esmentats a la part exposit iva d'aquests acords.



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

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Esteban perquè presenti el punt com a 
regidor d’hisenda. El senyor Esteban llegeix l’acor d. 

El senyor Benach manifesta que s’abstindran per què , malgrat van votar a 
favor del Pressupost General, les modificacions que  es van fer al 
pressupost inicial no van estar consensuades amb la  resta de grups 
municipals. Tot i això, pensen  que el Compte  que es presenta avui és 
força correcte.

El senyor Comas diu que el seu grup també s’abstind rà perquè moltes de les 
propostes que  van fer des de la seva formació no s ’han acabat executant.

El senyor Esteban diu que solament vol ressaltar qu e quan es va fer la 
Comissió Especial de Comptes van votar favorablemen t, no es van abstenir. 

L’Alcalde comenta que  l’any 2020 ha estat un any m olt complicat per la 
pandèmia, com es conegut per tots,  i ha calgut ada ptar-se a les 
necessitats que anaven sortint canviant prioritats i, apunta, encara es 
continua fent així. Però diu que entén els seus vot s i que ell solament vol 
explicar el què es troben com a equip de govern.

El senyor Benach i el senyor Comas, respecte al com entari del senyor 
Esteban, coincideixen en què a la Comissió Especial  de Comptes van votar 
favorablement, com a portaveus,  per què passés pel  Ple. Però després van 
avaluar la documentació rebuda amb el  seu grup per tinent.

_____________________

4. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2021

Vista la necessitat de suplementar diferents partid es pressupostàries, 
crèdits extraordinaris i incorporar romanents de cr èdits, finançats amb 
baixes de crèdits, incorporació de romanents de crè dits i nous ingressos, 

D'acord amb el que disposa, en referència a les mod ificacions de 
pressupost, el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist l'informe de la Intervenció Municipal de Fons.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'àre a d'Hisenda, el Ple de 
l'Ajuntament adopta els següents

A C O R D S

PRIMER.-  Aprovar l'expedient de modificació de pressupost 0 3/2021, de 
l'Ajuntament de Montmeló, referent a suplementacíó de crèdits i 
incorporació de romanents, finançats amb baixes per  anul·lació, nous 
ingressos i incorporació de romanents de crèdits, s egons detall següents:



SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL II                   31.000,00 EUR
CAPÍTOL IV 6.400,00 EUR
CAPÍTOL VI         99.600,00 EUR

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

CAPÍTOL II 97.000,00 EUR

CAPÍTOL VI 30.000,00 EUR

Aquestes modificacions es financien amb:

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

CAPÍTOL V 43.000,00 EUR
CAPÍTOL VI 48.000,00 EUR

MAJORS INGRESSOS

CAPÍTOL IV 80.000,00 EUR

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

CAPÍTOL VIII 93.000,00 EUR

SEGON.- Exposar al públic en el termini reglamentari de qu inze dies hàbils 
mitjançant un edicte en el tauler d'anuncis i en el  Butlletí Oficial de la 
Província.

TERCER.- En cas que no es presentin reclamacions, l'acord s erà ferm; en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes, co mptat des de la  
finalització del període d'exposició pública, per r esoldre-les.

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

El senyor Esteban destaca de la modificació la supl ementació dels crèdits 
extraordinaris que són per a la partida destinada  a actuacions a les 
lleres publiques i per a la partida destinada a l’a daptació del Casal de la 
Gent Gran com a conseqüència de la COVID. Diu que e l total de la 
modificació és de 264.000 euros.

El senyor Benach comenta que malgrat aquesta modifi cació contempla alguna 
actuació que ells havien proposat (instal·lació fot ovoltaica al Pavelló i 
l’actuació a les lleres públiques) és una modificac ió no consensuada amb la 
resta de grups municipals, o al menys amb els que v an votar a favor del 
Pressupost, com és el cas del seu grup. Per això s’ abstindran. 

El senyor Comas diu que el seu grup va votar en con tra al Pressupost. Però 
han vist que en aquesta tercera modificació s’han i ncorporat algunes 
propostes de les què el seu grup feia i, per altra banda,  hi ha d’altres 
que comparteixen. Destaca de la modificació: la ins tal·lació fotovoltaica 
al Pavelló, l’adaptació a les mesures COVID del Cas al de la Gent Gran i les 



actuacions a les lleres del riu .  Per aquest motiu s’abstindran .

El senyor Esteban diu que hi ha modificacions perqu è el Pressupost està 
“viu” i ha de tenir la capacitat d’adaptar-se al di a a dia. 

L’Alcalde, per finalitzar, pensa  que en una modifi cació pressupostària cal 
tenir en compte dos dimensions: l’import i si la mo dificació varia 
significativament els objectius marcats a la seva a provació. I, en aquest 
cas concret, no és especialment rellevant pel que f a a l’import però sí 
creu que  incideix i és coherent amb els objectius determinats en la seva 
aprovació. De totes formes agraeix les seves absten cions. 

_____________________

5. DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS REALITZADES 
PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE MAIG I JUN Y DE 2021

Vist el decret de presidència número 2021/29 de dat a 6 de maig de 2021, amb 
el que s'ha resolt contractar dos auxiliars de geri atria  per poder donar 
servei als usuaris de la Residència Can Dotras. 
 
Vist el decret d'alcaldia número 373 de data 1 de j uny de 2021, amb el que 
s'ha resolt nomenar interinament pel procediment d' urgència per ocupar una 
plaça de tècnica en comptabilitat i control pressup ostari.

Vist el decret d'alcaldia número 96 de data 11 de j uny de 2021, amb el que 
s'ha resolt nomenar interinament pel procediment d' urgència per ocupar una 
plaça d'agent de la policia local per cobrir la bai xa del Sr. José Antonio 
Quirós Jiménez.

Vist el decret d'alcaldia número 368 de data 1 de j uny de 2021, amb el que 
s'ha resolt contractar interinament pel procediment  d'urgència una 
dinamitzadora cultural.

Vist el decret d'alcaldia número 354 de data 26 de maig de 2021, amb el que 
s'ha resolt nomenar interinament pel procediment d' urgència un tècnic 
auxiliar de serveis a la persona.

Vist el decret d'alcaldia número 437 de data 21 de juny de 2021, amb el que 
s'ha resolt contractar un conserge mitjançant el pr ocediment d'urgència per 
la temporada de piscines municipals per la temporad a 2021. 

Vist el decret d'alcaldia número 436 de data 21 de juny de 2021, amb el que 
s'ha resolt contractar cinc monitors pel procedimen t d'urgència per la 
realització del Casal d'estiu 2021.

Vist l'article 291 del decret legislatiu 2/2003, de  28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de rè gim local de Catalunya:

291.1 El personal interí i el personal laboral no p ermanent són 
seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, 
llevat dels casos de màxima urgència.

291.2 Als efectes de l'apartat 1, l'ens local pot c onvocar un únic concurs 
anual, on s'ha d'establir l'ordre de preferència pe r proveir les vacants 
que es produeixin durant l'any.

291.3 En el cas de màxima urgència, el nomenament d el funcionari o la 
contractació de personal s'han de publicar al BOPB i al DOGC, i se n'ha de 
donar coneixement al ple en la primera sessió que t ingui.

Vist el decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un Text únic dels preceptes de determinat s textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública:



Art. 125 Selecció de personal interí i laboral no p ermanent:

1. El personal interí i el personal contractat labo ral temporal ha de ser 
seleccionat mitjançant convocatòria pública que gar anteixi els principis 
enunciats en els articles 23.3 i 103.3 de la Consti tució. 

2. Excepcionalment, per causa d'urgència apreciada per l'Administració, es 
pot nomenar personal interí o contractar personal l aboral temporal 
directament, sense necessitat de convocatòria. A aq uests efectes, el Govern 
pot regular per reglament una borsa de personal per  prestar serveis amb 
caràcter temporal per als casos de màxima urgència.

Per tot l'exposat, el regidor de Govern i economia proposa al Ple l'adopció 
dels següents:

A C O R D S

Primer .-  Donar compte al Ple de les següents contractaci ons realitzades a 
la Residència Can Dotras durant el mes de maig de 2 021  pel tràmit 
d'urgència:

Segon.-  Donar compte al Ple de les següents contractacions  realitzades a 
l'Ajuntament de Montmeló durant el mes de maig i ju ny de 2021  pel tràmit 
d'urgència:

Tercer.-  Efectuar nomenament de funcionària interina amb ca ràcter 
d'urgència a favor de la Sra. Tamara Julián Rodrígu ez amb DNI 47819870H per 
ocupar la plaça de tècnic/a en comptabilitat i cont rol pressupostari 
adscrita al lloc de tècnic/a de serveis econòmics d e l'Ajuntament de 
Montmeló, grup de titulació A2 nivell de complement  de destí 23, aprovat en 
la relació de llocs de treball vigent. Té dret a pe rcebre el 100 per 100 de 
les retribucions bàsiques i el 100 per 100 de les r etribucions 
complementàries corresponents al referit lloc de tr eball. La jornada de 
treball i el règim horari serà el que té assignat e l lloc de treball al 
qual s'incorpora. Les funcions seran les específiqu es del lloc de treball 
al qual es destina la persona interina.
El nomenament tindrà efectes des del dia 1 de juny de 2021 i fins la 
cobertura definitiva amb el corresponent procés sel ectiu.

Quart.-  Efectuar nomenament de funcionari interí amb caràc ter d'urgència a 
favor del Sr. Arnau Torras Zamora amb DNI 47971834K  com a tècnic auxiliar 
de serveis a la persona, grup de titulació C1 nivel l de complement de destí 
18, aprovat en la relació de llocs de treball vigen t. Té dret a percebre el 
100 per 100 de les retribucions bàsiques i el 100 p er 100 de les 
retribucions complementàries corresponents al refer it lloc de treball. La 



jornada de treball i el règim horari serà el que té  assignat el lloc de  
treball al qual s'incorpora. Les funcions seran les  específiques del lloc 
de treball al qual es destina la persona interina.
El nomenament tindrà efectes des del dia 26 de maig  de 2021 i fins a la 
reincorporació del Sr. Fontanet al seu lloc de treb all, o modificació en la 
seva situació administrativa. En qualsevol cas el n omenament finalitzarà 
amb la resolució de corresponent procés selectiu pe r a la provisió del lloc 
de treball.

Cinquè.-  Efectuar nomenament de funcionari interí amb caràc ter d'urgència a 
favor del Sr. José Moreno Ruiz amb DNI 38823813C pe r ocupar un lloc d'agent 
de la Policia Local de l'Ajuntament de Montmeló, gr up de titulació C2 
nivell del complement de destí 15, aprovat en la re lació de llocs de 
treball i adscrit a l'escala d'administració especi al, subescala serveis 
especials, d'acord amb la plantilla de personal, ap licant a efectes 
retributius el grup de classificació C1 d'acord amb  l'article 65 de la Llei 
3/2015, d'11 de març, que introdueix la disposició addicional setena a la 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies loca ls de Catalunya. Té dret 
a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiq ues i el 100 per 100 de 
les retribucions complementàries corresponents al r eferit lloc de treball. 
La jornada de treball i el règim horari serà el que  té assignat el lloc de 
treball al qual s'incorpora. Les funcions seran les  específiques del lloc 
de treball al qual es destina l'interí. 
El nomenament tindrà efectes des del dia 14 de juny  de 2021 i fins a la 
reincorporació del funcionari Sr. José Antonio Quir ós Jiménez.

Sisè.-  Contractar pel procediment d'urgència amb la modal itat de contracte 
d'obra o servei a raó de 37,5 hores setmanals al Sr . Manuel Bermúdez 
Escribano com a conserge de les piscines municipals  des del dia 21 de juny 
de 2021 fins la resolució de l'actual procés select iu per a la creació 
d'una borsa de treball de conserges i conserges de manteniment i en 
qualsevol cas fins el 29 d'agost de 2021. La retrib ució serà de 1.491,99€ 
bruts mensuals més la part proporcional de dues pag ues extraordinàries.

Setè.-  Publicar al BOPB i al DOGC els anteriors acords.

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Esteban com a r egidor de recursos 
humans perquè presenti el punt. 

El senyor Esteban comenta que hi ha 10 contractacio ns per urgència (2 
substitucions per vacances, 2 substitució per baixe s mèdiques, 1 conserge 
per  a les piscines municipals i 5 monitors pel Cas al d’Estiu). Així mateix 
també hi ha 3 nomenaments de funcionaris interins i  diu quins funcionaris 
són.

_____________________

6. MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT  
SOSTENIBLE I SEGURA 2021

Des de fa anys, centenars de ciutats europees, cele bren la Setmana Europea 
de la Mobilitat, un esdeveniment que s'emmarca dins  la European Mobility 
Week. L’objectiu és conscienciar a la ciutadania so bre un model de 
mobilitat més saludable, segura i sostenible i meny s contaminant en 
benefici de tothom.

La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de 
Setembre. És una oportunitat per presentar davant l a ciutadania les 
alternatives que ja existeixen i explicar els repte s que afronten les 
ciutats i pobles per incloure el canvi de comportam ent com a pilar 
fonamental per una estratègia de transport sostenib le a tot Europa i una 
millora ambiental.



Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una 
mobilitat sostenible”  i s’ha escollit un lema adequat a l’objectiu 
principal de millora de la salut “Fes salut. Mou-te de manera sostenible” .

A Catalunya portem molts anys treballant per foment ar una mobilitat 
sostenible, avançant en la utilització del transpor t públic, i el foment de 
la mobilitat activa. Per això és molt important que  enguany, per superar la 
baixada en la utilització del transport públic frui t de la pandèmia de la 
Covid19, treballem conjuntament per fer-hi front.

La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va  enregistrar un total de 
227 municipis de Catalunya amb una població afectad a de 5.955.452 
ciutadans, el representa una participació molt per sobre de la resta dels 
municipis europeus. Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels anys, ja 
que els Ajuntaments de Catalunya sempre han estat c abdals en la millora de 
l’urbanisme i el foment de la pacificació del tràns it, i l’impuls de bones 
mesures per a millorar la sostenibilitat en els des plaçaments dels seus 
ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat de l’aire.

En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:

� Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, 
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la 
protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’ accidents de trànsit, la 
reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum 
racional dels recursos energètics.

� Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes amb ientals del transport i 
informar-la sobre les seves diferents modalitats.

� Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenible s i, en particular, el 
transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles 
elèctrics.

� Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la c iutat, la seva gent i 
el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i  relaxat.

� Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ú s excessiu del 
transport motoritzat. Per una banda, la contaminaci ó atmosfèrica i la 
congestió que generen tenen un impacte negatiu sobr e els sistemes 
respiratori i cardiovascular. Per una altra, propic ien el sedentarisme i la 
inactivitat física.

Gran part de l’objectiu de reducció de les emission s del transport i del 
canvi climàtic passa per un transvasament des del t ransport privat al 
transport públic, i la descarbonització del parc au tomobilístic del nostre 
país. En aquest sentit, la societat catalana ha res post amb un augment de 
la utilització del transport públic, però també amb  un augment de l’ús de 
la bicicleta, els patinets i sobretot el caminar pe r les distàncies curtes.

Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per  al desenvolupament 
sostenible, aprovada al setembre de 2015, per l’Ass emblea General de 
Nacions Unides que reconeix que l’assoliment dels 1 7 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible és una responsabilitat c ompartida i encoratja a 
crear aliances entre tots els països i actors per a ssolir els ODS.

Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicita ts i noves adhesions 
arreu del territori, obrint-se a totes les entitats  del país compromeses a 
treballar per assolir els 17 Objectius per al Desen volupament Sostenible de 
Nacions Unides.

Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre 
mobilitat sostenible al nostre municipi, promociona r les iniciatives de 
mobilitat urbana sostenible, conscienciar del què s uposa seguir amb una 



mobilitat poc sostenible en termes mediambientals i  de qualitat de vida ,  
establir col·laboracions amb les entitats locals i comunicar noves 
polítiques i mesures permanents.

Per tot això i vist l'informe favorable de la Comis sió Informativa General, 
la regidora de Mobilitat i transport proposa al Ple  els següents

A C O R D S :

PRIMER. Inscriure l’Ajuntament de Montmeló a la Setmana Eu ropea de la 
Mobilitat d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de 
Catalunya i la European Mobility Week i fer-hi cons tar les accions 
acordades en l’acord segon.

SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de Montmeló impulsarà accions per tal 
de fomentar una mobilitat més sostenible i saludabl e.

TERCER. Adherir l’Ajuntament de Montmeló a l’Estratègia C atalana de la 
bicicleta 2025 aprovada pel Govern de la Generalita t el 5 de novembre del 
2019.

QUART. Adherir l’Ajuntament de Montmeló a l’Acord naciona l per a l’Agenda 
2030 a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generali tat el 18 de febrer de 
2020 i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde dóna la paraula a la senyora Mar Hernánde z com a regidora de 
Mobilitat perquè presenti la moció. 

La senyora Hernández fa un resum de la part exposit iva de la moció i 
llegeix els acords. Enumera algunes de  les accions   que es volen dur a 
terme al municipi i diu que s’anirà informant confo rme es vagin concretant.

La senyora Silvia Guerrero del grup municipal FEM d iu que des del seva 
formació consideren que és important la consciencia ció ciutadana per un 
model de mobilitat sostenible i segura, però més im portant encara són les 
accions concretes que cal dur a terme per part de l ’administració. Diu que 
en els acords d’aquesta moció es contempla impulsar  accions concretes, ells 
volen aprofitar per què s’incloguin algunes accions  que han  mencionat en 
reiterades ocasions, com ara: la senyalització vial  al costat del riu (C. 
Verneda del Congost), que suposa un perill per vian ants, bicis i vehicles 
en general. Vàreu comentar que hi havia pendents ob res, i cal que això 
s’agilitzi, perquè han passat mesos d’això. La redu cció de la mobilitat de 
vehicles al centre del municipi (C..Vic-Pompeu Fabr a), per donar prioritat 
a les famílies, principalment dels infants, i així puguin passejar de 
manera segura. I també l’acondicionament de vies pe r la circulació de 
bicicletes i vehicles elèctrics, d’una banda , i d’ altra per la circulació 
de persones amb dificultats de mobilitat i pel cotx ets. Manifesta el vot a 
favor del seva  formació.

El senyor Comas diu que el seu grup votarà a favor però, reitera, que cal 
materialitzar el què s’aprova, cal portar-lo a term e (carril bici entre 
Montmeló i Montornès, aparcaments de bicicletes i p atinets a l’estació, 
l’arranjament del vial de la Verneda del Congost... )

La senyora Hernández contesta. Respecte al pàrking de bicicletes diu que 
l’estudi està en marxa i que espera que es pugui in augurar per la setmana 
de la mobilitat. Respecte al carril bici de la Vern eda del Congost diu que, 
atès que el cost de l’execució del projecte  era mo lt elevat per 
l’Ajuntament, malgrat la subvenció que donava ATM, des del departament 
d’urbanisme s’està treballant en una proposta més a dequada i econòmica per  
presentar-la a ATM.



L’Alcalde, respecte al carril bici amb Montornès, d iu que el projecte està 
a  l’espera de posar-se d’acord amb Montornès sobre  el tipus de licitació 
(nosaltres, diu,  volen un procediment obert). Però  que també cal tenir en 
compte que el principal incentiu de mobilitat per a ls ciutadans de Montmeló 
a Montornès era el Centre Esportiu  i ara mateix, d es que van incrementar 
els preus per a  les persones de fora de Montornès,   no presenta cap 
avantatge addicional respecte a altres municipis de l voltant, més enllà de 
guanyar alguns  metres.  De totes formes, reitera, no és un projecte que 
estigui mort, però, cal avançar encara en alguns as pectes. 

El senyor  Comas diu que, malgrat s’han produït bai xes al Centre esportiu,  
encara hi ha molta gent que  continua anant per tem a de proximitat. 
Igualment cal tenir en compte que  hi ha molta gent  de Montmeló que 
treballa a Montornès i de Montornès que treballa a Montmeló o bé que 
necessiten agafar el tren per  desplaçar-se. Incide ix també en el tema dels 
patinets: cada vegada hi han més. Pensa que potser caldria regular-ho.

_____________________

7. MOCIÓ SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA 
PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i 
pobles. Sens dubte, són l’armament existent més des tructiu, inhumà i 
indiscriminat.

Encara tenim en el record el llançament de les bomb es atòmiques sobre 
Hiroshima i Nagasaki ara fa 75 anys. Unes bombes qu e van provocar la mort 
més de 240.000 persones, nombrosos ferits i la pràc tica destrucció de les 
dues ciutats.

Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de de sarmament nuclear 
aconseguits, avui el món continua disposant de 13.4 00 armes nuclears, la 
majoria d’elles amb una capacitat destructiva molt superior a les bombes de 
1945.

Així com el món ha avançat cap a la prohibició efec tiva d’altres armes de 
destrucció massiva (com les biològiques o les quími ques) cal avançar, per 
responsabilitat i seguretat, cap a la prohibició de  les armes nuclears.

Després de molts anys de demandes per part de la so cietat civil, diverses 
ONG i campanyes, la xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivent de les 
bombes atòmiques, etc., s’ha aconseguit un primer p as cabdal: l’adopció del 
Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, el passat 7 de juliol de 
2017, a les Nacions Unides. El 22 de gener de 2021 el Tractat ha entrat en 
vigor finalment, després d’haver aconseguit la sign atura i ratificació de 
50 estats.

Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu obje ctiu, cal que els Estats 
del món s’hi sumin activament.

I les ciutats tenen un paper important en la demand a d’un món més just, en 
pau i nuclearment desarmat.

Per tot això i vist l'informe favorable de la Comis sió Informativa General, 
el regidor de Cooperació i Solidaritat proposa al P le els següents

A C O R D S

Primer.  Expressar la solidaritat de l'Ajuntament de Montme ló amb totes les 
persones i comunitats afectades per l’impacte de le s bombes atòmiques i els 
assajos amb armes nuclears



Segon . Reclamar als estats del món que es comprometin d’ una manera clara i 
precisa amb el desarmament nuclear i que prenguin m esures concretes cap al 
seu assoliment

Tercer . Fer-nos nostre l’ICAN Citties Appeal (promogut pe r la Campanya 
ICAN, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2017)  que diverses ciutats 
del món estan signant: “La nostra ciutat està profu ndament preocupada per 
la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a les comunitats d’arreu 
del món. Creiem fermament que els nostres ciutadans  tenen el dret de viure 
en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’ una arma nuclear, ja 
sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències  catastròfiques, de 
llarg abast i duradores per a les persones i el med i ambient. Per tot això, 
donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem 
els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”

Quart.  Instar el Govern de l’Estat espanyol a signar i ra tificar el Tractat 
sobre la Prohibició de les Armes Nuclears aprovat p er les Nacions Unides

Cinquè.  Donar trasllat d’aquesta declaració al Govern de l ’Estat espanyol, 
al secretariat d’Alcaldes per la Pau, a la Federaci ó Espanyola de Municipis 
i Províncies i a FundiPau (Fundació per a Pau) memb re de la Campanya ICAN.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Imanol Martín c om a regidor de 
Cooperació i Solidaritat perquè la presenti.

El senyor Martín destaca alguns aspectes de la part  expositiva i llegeix 
els acords. Pensa que és important que ens hi sumen  a aquest tractat perquè 
encara hi han 13.400 armes nuclears repartides per tot el món.

_____________________

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER REQUERIR AL NOU 
GOVERN DE LA GENERALITAT RESOLGUI LES POLÍTIQUES PÚ BLIQUES I 
DEUTES PENDENTS AMB ELS MUNICIPIS I EL MÓN LOCAL, E L SEU “DEUTE 
CIUTADÀ”.

La darrera dècada a Catalunya s’ha caracteritzat pe l debilitament 
considerable de molts serveis públics que depenen d e la Generalitat, 
especialment a causa de les retallades aplicades en  matèria de salut, 
educació o inversions socials. Aquesta situació ha estat nefasta per les 
persones treballadores, per alguns col·lectius com la joventut o la gent 
gran, i en general per tothom qui pateix qualsevol situació de 
vulnerabilitat.

Davant del nou Govern de la Generalitat, des del Pa rlament de Catalunya 
però també des del municipalisme ens correspon impu lsar una nova etapa pel 
bé de tota la nostra ciutadania en el marc del nost re autogovern.

Considerem que aquesta etapa s’haurà d’afrontar a t ravés d’un marc polític 
útil i constructiu a tots els nivells, basat en el rigor, el diàleg i la 
cooperació institucional, a partir dels objectius f onamentals de servir a 
la ciutadania, superar la crisi sanitària, atendre l’emergència social i 
reactivar i transformar l’economia, per modernitzar -la i fer-la més 
competitiva, sostenible i equitativa.

Des d’aquest Ajuntament creiem que per fer-ho possi ble és molt necessari 
posar al dia i solucionar totes aquelles qüestions pendents o incompliments 
que des del Govern de la Generalitat calgui resoldr e respecte al nostre 
municipi.
Un exemple és l’anomenat “deute ciutadà”, que mesur a la manca de 



finançament que la Generalitat ha anat acumulant re specte els equipaments  
municipals que havien d’estar finançats per la Gene ralitat però que ha 
tingut de fer front aquest ajuntament per evitar el  seu tancament, i altres 
ens municipals via Consorcis legals compartits entr e ambdues 
administracions.

Per aquest motiu denunciem una vegada més les retal lades i la greu 
morositat en els pagaments de tota mena de transfer ències del actual Govern 
de la Generalitat, i on aquest ajuntament –en molts  casos per desistiment 
de funcions del Govern- ha d’actuar per mantenir el s serveis essencials. I 
també per la manca de desenvolupament legislatiu de  caire eminentment 
municipalista per part de la Generalitat.

En quant a la gestió financera i econòmica, també h em vist com la 
Generalitat ha incomplert compromisos de finançamen t vinculats a la gestió 
dels fons europeus FEDER. Això ens preocupa en tant  que suposa un precedent 
negatiu respecte als futurs Fons Europeus Next Gene ration EU, de 
recuperació i resiliència.

També, en matèria d’habitatge, que és una competènc ia exclusiva de la 
Generalitat reconeguda per l’Estatut d’Autonomia, h em vist com el Govern es 
desentenia de la construcció de noves promocions pú bliques. 

Per altra part, encara hi ha pendent la reversió d’ algunes retallades 
sanitàries en centres d’atenció primària, així com la construcció de 
diversos equipaments compromesos per la Generalitat , com residències i 
centres de dia destinats a la gent gran. 

Per tot plegat, no sols des d’aquest ajuntament fem  ressò d’aquest “deute 
ciutadà” per part de la Generalitat sinó que volem recordar que el passat 
16 de juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va a provar i sol.licitar en 
una moció la resolució de la morositat del Govern r especte al món local, 
com també les entitats municipals de la FCM i l’ACM  en una declaració 
conjunta, exigint el compliment del Govern cap aque sts compromisos 
financers.

Durant aquesta dècada perduda per part del actual G overn de la Generalitat, 
també hem vist com desapareixien les inversions del s Plans de la Llei de 
Barris, una de les grans polítiques públiques amb l es que la Generalitat va 
impulsar la dignificació i regeneració dels barris de Catalunya, amb la 
col·laboració dels municipis, durant la primera dèc ada del segle XXI. És 
necessari tornar a dotar econòmicament la Llei de B arris per tal que la 
Generalitat torni a invertir als nostres barris amb  més grau de degradació 
i vulnerabilitat social. 

Restaurar el principi de confiança trencat amb les administracions locals i 
fer que el Govern de la Generalitat actuï amb lleia ltat i transparència 
davant els ajuntaments, evitant situacions de deseq uilibris i greuges 
territorials.

Per aquest motiu reclamem la co-governaça municipal  entre el món local i el 
seu Govern de la Generalitat perquè és des de la co operació i col.laboració 
institucionals entre administracions catalanes que farem un país més just i 
equilibrat.

Una co-governança que fins a dia d’avui el govern d e la Generalitat sempre 
ho ha exigit portes enfora cap a l’Executiu de l’Es tat, però cap als 
municipis de Catalunya mai l’ha aplicat respecte aj untaments i diputacions.
Per tant, cal recuperar i desplegar noves polítique s públiques pel món 
local que facin front als principals reptes que la ciutadania necessita per 
viure, per treballar, i per gaudir en els seus muni cipis: principalment amb 
mesures urgents per el foment de l’habitatge públic  i la rehabilitació, 
serveis socials per a llars amb situació de vulnera bilitat, més seguretat i 
convivència per dignificar espais públics i esmenar  la situació de dèficit 
de serveis i equipaments municipals en que fins ara  el Govern de la 
Generalitat no ha complert el que estava pactat i r eglat amb el 



municipalisme .

A més el govern de la Generalitat, tot i tenir majo ria per aprovar el 
projecte de pressupost per al 2020, hauria  d’haver  aprovat decrets llei 
que el modifiquessin per fer front així a les conse qüències de la crisi 
causada per la Covid, tal com els ajuntaments si qu e vam fer al modificar 
els seus pressupostos locals, i adaptar-los a la no va realitat. 

Per tot això i vist l'informe favorable de la Comis sió Informativa General, 
des del Grup Municipal Socialista proposem al Ple l 'adopció dels següents

A C O R D S

Primer.  Instar al Govern de la Generalitat que es pacti am b aquest 
ajuntament un calendari immediat de pagament del “d eute ciutadà” acumulat 
per la Generalitat amb aquest municipi.

Segon.  Instar al Govern de la Generalitat en el marc de l ’actual emergència 
sanitària que es reverteixin les retallades en sani tat i els seus serveis 
de primària pendents en el nostre municipi. 

Tercer.  Instar al Govern de la Generalitat compleixi amb e ls compromisos 
pactats i pendents per la construcció de diversos e quipaments destinats a 
la gent gran en aquest municipi.  

Quart.  Instar al Govern de la Generalitat a crear un Fons  Català 
extraordinari per a la reconstrucció social i econò mica perquè contempli 
com a mínim 300 Milions d’euros, per als Ajuntament s per tal dotar-los de 
més capacitat financera per poder assolir una recup eració més justa de 
l'actual crisi sanitària, econòmica i social.
 
Cinquè.  Instar al Govern de la Generalitat per incrementar  recursos 
addicionals per a un nou Fons de Cooperació Local d estinat als ajuntaments 
i altres ens locals perquè l'actual no respon a les  urgències que viuen els 
municipis per fer front a més capacitat de gestió i  recursos pels 
ajuntaments.

Sisè . Instar al Govern de la Generalitat s’impulsi una p olítica pública 
d’habitatge que sigui ajustada a les necessitats de l nostre municipi, per a 
l’impuls a la construcció de noves promocions d’hab itatge públic.

Setè . Instar al Govern de la Generalitat dotar econòmica ment la Llei de 
Barris, per tal de recuperar la inversió de la Gene ralitat en aquells 
barris del nostre municipi amb més necessitat de re generació social i 
urbana.

Vuitè .  Instar al Govern de la Generalitat a implicar i pa ctar amb les 
Diputacions i entitats municipalistes establint un mecanisme de 
co-governança local de repartiment i gestió dels no us fons de recuperació 
europeus extraordinaris Next Generation-EU per gara ntir que els municipis 
rebrem el finançament adequat per assolir una justa  i equilibrada 
reconstrucció sanitària, social i econòmica al terr itori.
 
Novè. Instar al Govern de la Generalitat a dotar de més r ecursos als 
ajuntaments, per mitjà del retorn dels fons FEDER q ue la Generalitat de 
Catalunya va retirar a les corporacions locals, a l es universitats i als 
centres de recerca per l’any 2020.

Desè. Instar al Govern de la Generalitat a elaborar la p roposta de Llei de 
Governs i Finançament Local de Catalunya, tal coma li mandata el nostre 
Estatut d’Autonomia.

Onzè. Traslladar aquests acords al President del Govern d e la Generalitat, 
a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitat s municipalistes FMC i 
ACM, i a les entitats i associacions veïnals, socia ls, culturals, 



esportives ,  sindicals ,  comercials i empresarials del nostre municipi .

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

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Esteban, com a regidor d’Hisenda, per 
què presenti la moció.

El senyor Esteban fa un resum de la part expositiva  i llegeix els acords. 

El senyor Albert Monserrat, portaveu del grup munic ipal ERC-AM,  diu que la 
Generalitat de Catalunya en el pressupost del 2020,  independentment dels 
diferents increments en les partides de despeses mé s rellevants, va fer una 
aportació extra de 120 M d’euros als ajuntaments pe r fer front a la 
pandèmia. Apunta també que el fet que Catalunya reb i el mateix percentatge 
del PIB que la resta de comunitats ens perjudica mo lt. Pensa que a qui 
s’hauria de reclamar un “deute ciutadà” potser haur ia de ser al govern 
socialista de l’Estat  que va obligar al govern de la Generalitat a fer 
unes retallades importants i que no li va fer arrib ar uns recursos 
imprescindibles, molts dels quals havien d’arribar als ajuntaments. De 
totes formes, diu, ara hi ha un nou govern a la Gen eralitat i caldrà veure 
quines mesures prendran. 

El senyor Benach manifesta el vot a favor del seu g rup. Diu que és una 
reclamació històrica segurament de molts ajuntament s al govern de la 
Generalitat. La realitat és que el manteniment dels  serveis públics i 
l’execució de moltes de les inversions  surten dels  fons municipals. I 
aquest any la situació s’ha agreujat més amb el tem a de la pandèmia.

La senyora M. Cruz Ramal del grup municipal CANVIEM  també manifesta el vot 
a favor del seu grup a la moció. Diu que demanen al  nou govern de la 
Generalitat que pagui sense demora el deute acumula t i que el que arribi al 
nostre municipi es destini sobretot a poder dignifi car la vida dels 
montmelonins i montmelonines.

_____________________

9. MOCIÓ DE SUPORT A L ' AMNISTIA

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Es tat Espanyol s'aguditzà 
després de la sentència del Tribunal Constitucional  que va anul·lar la 
proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, enèsi m intent de trobar un 
encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per  part dels actors 
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalun ya. 

Davant aquesta situació de conflicte entre les inst itucions de l'Estat i de 
la Generalitat, la societat catalana, a través de l lurs legítims 
representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats 
fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democ ràticament, el seu futur 
polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o d e la consulta no 
referendaria i ateses les limitacions de l'expressi ó política del 9-N, de 
les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a 
iniciar un procés democràtic que culminés amb la in dependència de 
Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutada nia amb el seu vot. 

La resposta de les institucions de l'Estat fou la i nsistència en un procés 
de judicialització que, de forma creixent des de 20 13, ha comportat penes 
de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’ acabar-se, aquesta 
repressió s’incrementa, ja que són moltes encara le s persones pendents 
d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi  ha més de 2.800 



persones que han estat o segueixen encausades per l a participació a actes  
relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el r eferèndum de l'1 
d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i p rotestes ciutadanes a 
favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble 
català. També s’han obert més de 600 contenciosos a dministratius contra els 
ajuntaments catalans i electes locals per temes rel acionats amb la 
independència de Catalunya. Es tracta de procedimen ts vinculats d'alguna 
manera a la presa de decisions per permetre l'exerc ici del dret a 
l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que  s'hi troben vinculades. 

En els procediments judicials que s’han dut o s’est an duent a terme contra 
aquestes persones s’estan produint tota mena de vul neracions de drets: 
fragmentació de la causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics 
espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció 
d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.  

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Pu ig per part del Tribunal 
d’Apel·lació de Brussel·les basada en la manca de c ompetència del Tribunal 
Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge p redeterminat per la 
llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, junt ament amb les 
vulneracions flagrants contingudes a la resolució d el Grup de Treball de 
Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què  hauria de suposar 
l’alliberament immediat de les persones empresonade s. 

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejade s al seu dia i 
desestimades davant del Tribunal Suprem (impedint q ue pogués celebrar-se un 
judici just), i actualment presentades davant el Tr ibunal Constitucional, 
pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribun al Europeu de Drets 
Humans qui tindrà l’última paraula.

Tot això fa evident que la solució a la repressió n o vindrà del sistema 
judicial espanyol. Es tracta d’un conflicte polític  i la solució també ho 
haurà de ser; per això l’única solució global és un a Llei d’Amnistia, que 
depèn del poder legislatiu i per tant és una qüesti ó de voluntat política.

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivel l internacional, aplicat 
a centenars de països i  per a situacions d’excepci onalitat política com la 
que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbi t objectiu tot els actes 
d'intencionalitat política tipificats com a delicte s o com a conductes 
punibles administrativament. S'entendrà per intenci onalitat política 
qualsevol fet vinculat a la preparació, organitzaci ó, convocatòria, 
finançament, afavoriment, promoció, execució i cele bració tant del Procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya de  9 de novembre de 2014 
com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre  de 2017, així com els 
actes de protesta a la via pública que, amb la fina litat de defensar les 
consultes esmentades o de criticar l'actuació de le s autoritat 
governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat p erseguits penalment o 
administrativa des de la data de celebració de l'es mentat referèndum. 

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del 
dret d’autodeterminació, la República Catalana o la  independència i el 
suport i visualització, en tots els àmbits, a la ll ibertat dels presos 
polítics. O sigui, totes les accions que quedin emm arcades en el dret 
d’expressió, llibertat de pensament polític i llibe rtat de reunió i 
d’associació.
  
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en l a resolució del 
conflicte polític. Amb líders socials, polítics i a ltra ciutadania 
condemnada, investigada i represaliada judicialment  no és possible un 
diàleg democràtic en igualtat de condicions entre t otes les parts. Per això 
l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminaci ó, és la via per 
garantir la vida democràtica que ens permeti avança r.

Per tot l'exposat i vist l'informe favorable de la Comissió Informativa 
General, el grup municipal d'Esquerra Republicana d e Catalunya proposa al 



Ple l ' adopció dels següents

A C O R D S :

Primer.  Declarar que el lliure exercici dels drets polític s no pot tenir 
com a resposta la via de la justícia penal. La llib ertat d'expressió, de 
reunió i manifestació, de participació política per  mitjà de l'elecció de 
representants o per l'expressió directa d'una decis ió, constitueixen 
mecanismes bàsics i essencials d'una societat democ ràtica. 

Segon.  Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyo les d'una Llei 
d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels d rets vulnerats, inclòs 
el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de 
responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, 
per tots els actes i expressió d’unes idees, sentim ents o símbols amb 
intencionalitat política vinculats a la lluita demo cràtica per 
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, 
tipificats com a delictes o com a conductes determi nants de responsabilitat 
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 20 13 i fins el moment de 
l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol  que sigui llur 
denominació i contingut. Per a la seva plena efecti vitat, aquesta amnistia 
haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb 
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació 
de Catalunya. 

Tercer. Demanar la immediata posada en llibertat de les pre ses i presos 
polítics, així com que es reparin els danys causats  a les persones 
represaliades, a les seves famílies i als col·lecti us dels quals formen 
part, i s’hauran de preveure mesures en relació a t ots els responsables de 
la repressió de drets fonamentals. 

Quart . Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu 
municipal a mobilitzar-se i donar suport a una amni stia que permeti 
l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i 
la fi de totes les causes obertes per aquests motiu s, i encoratjar a tots 
els agents cívics, polítics i socials a reivindicar  aquesta proposta a 
través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autode terminació i els drets 
civils i polítics.

Cinquè.  Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat  de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, a l Parlament Europeu i a 
l’Associació de Municipis per la Independència.

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

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Monserrat com a  portaveu del grup 
municipal ERC-AM per a què la presenti. 

El senyor Monserrat sintetitza la part expositiva d e la moció  i llegeix 
els acords. 

El senyor Benach diu que hi ha punts d’aquesta moci ó (tant en la part 
expositiva com en algun acord)  on la ideologia plu ral que  representa la 
seva formació no pot estar a favor i per aquest mot iu s’abstindran. 

El senyor Jordi Manils del grup municipal CANVIEM d iu que, malgrat 
comparteixen el fons del sentit de la moció, la via  que segueix el seu grup 
és la reforma del codi penal i la dels indults, que  s’ha demostrat que és 
la via efectiva, i per això s’abstindran en aquesta  moció.  

El senyor Esteban pensa que tothom està a favor de la llibertat d’expressió 



però la amnistia no és possible jurídicament i pens a que no es poden  
demanar coses que no siguin viables jurídicament. 

L’Alcalde diu que la voluntat sempre ha estat la d’ arribar a acords amb el 
diàleg que permetessin tirar endavant. I el Govern central, com a mínim,  
ho està intentant; està donant passes per arribar a  acords factibles i de 
futur.

_____________________

10. MOCIÓ SOBRE EL DESPLEGAMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'ENERGIA 
RENOVABLE A CATALUNYA

La crisi ecològica que vivim ens empeny amb urgènci a al desenvolupament 
d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic i a l’i mpuls d’actuacions que 
contribueixen a la protecció del medi ambient i la biodiversitat. Alhora, 
la crisi social i econòmica, exigeix també que aque stes estratègies 
segueixin un model de transició que vetlli pels dre ts de la ciutadania, 
garantint l’accés universal a l’energia, protegint especialment les 
persones més vulnerables, i impedint que aquells qu e han controlat les 
fonts de producció i els mercats de distribució, àm pliament culpables de la 
situació en la que ens trobem, pretenguin protagoni tzar el canvi i seguir 
fent negoci a costa de la societat i els recursos n aturals de totes. 

En aquest sentit, cal apostar decididament per canv is sense precedents que 
redueixin la demanda energètica, avancin cap a la d escarbonització i es 
deslliurin dels combustibles fòssils, i ajustin els  patrons de producció i 
consum causats pel capitalisme i el seu creixement desbocat. Aquests 
canvis, tècnicament i econòmicament possibles, nomé s es poden impulsar amb 
polítiques i accions adequades que vagin en sintoni a amb l’assoliment dels 
objectius d’erradicació de la pobresa i les desigua ltats, tant a escala 
local com global, de participació democràtica i de transparència en la 
gestió, de protecció del patrimoni natural, la biod iversitat i el paisatge, 
i el tractament dels sectors bàsics (entre els qual s, evidentment, es 
compta l’energia) des de les polítiques públiques i  la perspectiva del bé 
comú.

És amb aquest repte que, seguint les línies estable rtes pels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, Catal unya ha d’entomar el 
gran repte de desenvolupar un nou model energètic. A dia d’avui, tenim 
instal·lats 1.270 megawatts de generació d’energia eòlica i 273 de 
fotovoltaica, i, per complir amb els objectius de l a Llei de canvi climàtic 
establerts per al 2030, s’hauria d’arribar als 4.00 0 en un sentit i als 
6.000 en l’altre, respectivament. Per assolir aques ts reptes hi ha molt de 
camí per recórrer. 

En aquest marc, és imprescindible comptar amb l’emp oderament de la 
ciutadania, la intervenció pública i la inversió de  les empreses amb 
l’objectiu d’afavorir una nova economia energètica basada en la generació 
neta, l’emmagatzematge i la innovació i l’exportaci ó, i tot plegat sense 
oblidar que també perseguim la creació d’una ocupac ió estable i de qualitat 
pel sector i acabar amb la pobresa energètica, des d’una perspectiva de 
transició justa, i d’una vertebració territorial qu e passa per l’equitat i 
la lluita contra el despoblament.

Per a fer-hi front i reaccionar davant d’una dècada  perduda en transició 
energètica, el Govern va promoure i el Parlament va  convalidar el Decret 
Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents  per a l'emergència 
climàtica i l'impuls a les energies renovables, que , malgrat regular de 
forma pionera l’autoconsum elèctric, ha establert u n marc ampli i lax que 
ha generat que comencin a promoure’s macroprojectes  d’instal·lació de grans 
centrals eòliques o solars arreu de Catalunya, amb el corresponent 
conflicte amb la ciutadania dels espais més castiga ts per la concentració 
d’aquests (molts d’ells ja saturats pel desenvolupa ment de fa més d’una 



dècada )  i que perjudiqui greument espais de valor ambiental ,  agrari ,  
paisatgístic i de poblament humà. Tot plegat ha com portat una dinàmica de 
bombolla especulativa, per l’aposta per la liberali tzació del sector de les 
renovables, que, de facto, dona carta blanca a les grans corporacions i que 
podria posar en risc la conservació dels espais nat urals del territori.

De fet, hi ha prop d’un centenar d’entitats socials , ecologistes, 
ciutadanes i de defensa del medi ambient i lluita p er l’equitat territorial 
que ja s’han mobilitzat arreu del país, per protest ar per aquest 
desplegament desregulat i que castiga unes zones de l país, i per defensar 
una transició energètica en mans de la ciutadania. Diverses mobilitzacions 
s’han desenvolupat al llarg del país (en especial a  la Terra Alta, a la 
Segarra, a les Garrigues, a la Baixa Segarra, al Pa llars, a la Catalunya 
Central i a l’Empordà) i el passat 2 de maig es van  concentrar, coordinats 
des de l’associació de Micropobles, la Xarxa per la  Sobirania Energètica i 
la coordinadora d’entitats contra la concentració d e centrals 
d’aerogeneradors i fotovoltaiques, a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per 
fer escoltar el seu decàleg de reivindicacions. 

A les protestes territorials cal afegit que el rece nt acord per la 
investidura de Pere Aragonès com a President de la Generalitat, entre ERC i 
JxCAT, a l’apartat relatiu a l’impuls de l’acció co ntra l’emergència 
climàtica i la protecció de la biodiversitat recull  “ un gran acord nacional 
que dibuixi el mapa d ’espais adients per a la impl antació dels projectes d 
’energia eòlica i fotovoltaica del país, tot vetlla nt per la protecció 
ambiental, paisatgística , patrimonial , agronòmica i urbanística i amb la 
participació dels municipis i les comarques ” i “ modificar  el DECRET LLEI 
16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 
climàtica i l’impuls a les energies renovables ”, relacionant explícitament 
un seguit de compromisos de preservació de paisatge , sol agrari, 
biodiversitat, patrimoni i el reforç de la comunica ció a la ciutadania i al 
territori. Aquest apartat de l’acord col·lisiona am b el que van acordar ERC 
i la CUP que plantejava una moratòria  dels grans projectes d’impacte 
territorial negatiu del Decret 16/2019.

Per tot plegat, des del grup de Canviem Montmeló pr oposem una moció al Ple 
de l’Ajuntament de Montmeló perquè es pronunciï en la defensa el següent 
decàleg  pel desplegament de les energies renovables a Cata lunya:

1. Cal lluitar contra el canvi climàtic complint am b els compromisos 
europeus per arribar al 2050 produint el 100% de l’ energia que necessita el 
territori català a partir de fonts d’energia renova bles. Però cal fer-ho 
avançant cap a una sobirania energètica real , al servei de la ciutadania i 
basada en estratègies veritablement sostenibles des  del punt de vista 
social, ambiental i econòmic.

2. El desplegament de les renovables s’ha de fer des  de les administracions 
i els agents socials implicats des d’una planificació  participativa , amb 
dos objectius bàsics: que contribueixi a l’equilibr i territorial i que 
permeti passar progressivament de l’estructura vert ical actual 
(l’energia en mans dels oligopolis) a una estructur a més horitzontal 
(basada en instal·lacions petites i mitjanes en man s dels ciutadans).

3. Cal donar preferència als projectes de reducció d el consum i millora de 
l’ eficiència energètica , així com la implantació d’instal·lacions de 
renovables que potenciïn l’autosuficiència energèti ca de totes les llars 
i les PIME. La instal·lació de macroprojectes de ce ntrals renovables ha 
de minimitzar-se, evitant en tot cas la perpetuació  de la dependència 
dels oligopolis energètics i els impactes agressius  sobre el territori.

4. El desplegament ha d’orientar-se potenciant els projectes de comunitats  
energètiques locals i les petites o mitjanes instal ·lacions  (menys de 10 
MW) promogudes amb capital públic i/o privat proced ent d’inversors 



locals ,  que aprofitin les diverses fonts locals d’energies renovables  
(hidroelèctrica, biomassa, biogàs, geotèrmia, eòlic a, fotovoltaica,…) 
tot vetllant perquè aquestes instal·lacions tinguin  un impacte reduït en 
l’entorn i es distribueixin equitativament per tot el territori català.

5. Cal prioritzar la implantació dels projectes mitj ans o grans (més de 10 
MW) de producció de renovables emplaçats en espais periurbans, 
industrials, degradats i de serveis  xarxa viària, canals de reg, etc.), 
així com altres espais intensament antropitzats (es pais intersticials, 
perifèrics, etc.) propers als llocs de consum. La i mplantació de grans 
centrals de producció de renovables en sol no urban itzable ha de 
minimitzar-se en tot cas, evitant la industrialitza ció de bona part dels 
paisatges naturals i rurals que constitueixen l’àni ma del territori, un 
element fonamental del nostre patrimoni identitari i productiu 
d’aliments

6. Cal donar suport i activar les eines de reflexió territorial  com les 
cartes del paisatge comarcals i el desenvolupament de la Llei d’Espais 
Agraris per poder decidir, de forma participativa ( amb les 
administracions locals i la ciutadania), quins són els espais idonis per 
a la instal·lació de les grans centrals industrials  de producció 
d’energies renovables.

7. Cal impulsar la recerca, desenvolupament i innovació  en la producció de 
renovables, més enllà dels sistemes més comercialit zats, per tal de 
convertir Catalunya en territori punter en l’aprofi tament de fonts 
d’energies renovables de baix impacte: biomassa, bi ogàs, fotovoltaica 
amb nous materials (teules, vidre, asfalt, …), micr ocentrals 
hidroelèctriques, geotèrmia, eòlica sense pales, et c, incorporant en 
aquests projectes els valors socials i ecològics pe r avançar cap a una 
transició energètica realment sostenible.

8. Cal avançar cap a la gestió pública de l’energia , on la Generalitat de 
Catalunya i els ajuntaments haurien de jugar un pap er clau amb 
l’objectiu d’assolir el control de les xarxes de di stribució de 
l’energia, la gestió de les centrals hidroelèctriqu es amb període de 
concessió caducat o que finalitzarà properament i a gilitzant la 
implantació d’instal·lacions de renovables en tots els equipaments 
públics, tot garantint l’accés bàsic a l’energia de ls col·lectius en 
risc d’exclusió.   

9. Cal reformar el marc legal per a les renovables i la tr ansició 
energètica , respectant els valors de la normativa europea i c atalana 
preexistent, que s’elabori amb transparència i amb la participació de 
les administracions locals i la ciutadania. Per fer  front als efectes 
perversos del Decret Llei 16/2019 d’impuls de les e nergies renovables, 
que ha suposat l’allau de macroprojectes promoguts pels oligopolis, cal 
una regulació que tingui l'objectiu d'ordenar i pla nificar el 
desplegament de les renovables d'acord amb els punt s recollits en aquest 
decàleg i que tingui efectes vinculants també sobre  els macroprojectes 
de producció d’energies renovables actualment en tr amitació. Cal 
elaborar un Pla Territorial Sectorial que faci una planificació 
específica en l’espai i en el temps.  El Pla, a més, hauria de definir en 
positiu on s’han de situar les instal·lacions de ca ptació energètica, 
els accessos, i les xarxes de transport i distribuc ió.

10. Cal garantir la capacitat de decisió dels ajuntaments i de la 
ciutadania afectada en el procés d’autorització de la ubicació  dels 
macro-projectes de renovables. Articulant mecanisme s per evitar 
l’excessiva concentració sobre determinats territor is, la instal·lació 
de projectes que puguin afectar negativament elemen ts clau del patrimoni 
natural, cultural i paisatgístic català i que garan teixi la protecció 
dels drets bàsics dels habitants dels territoris af ectats.



APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Comas perquè pr esenti la moció. 

El senyor Comas llegeix quins són els punts que for men el decàleg pel 
desplegament de les energies renovables a Catalunya .

El senyor Esteban apunta que l’Ajuntament ja ho est à posant en pràctica amb 
la instal·lació de les plaques fotovoltàiques al Pa velló.

_____________________

11. MOCIÓ PER A LA REACTIVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE LA LLEI DE  
MILLORA DE BARRIS .

Fa més de 15 anys que va entrar en vigor la Llei 2/ 2004, de 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requer eixen una atenció 
especial. Aquesta norma, coneguda com la “Llei de B arris”, va ser una fita 
històrica per a la millora de més d’un centenar de barris i àrees urbanes 
que patien fortes problemàtiques socials i urbaníst iques. Gràcies a la 
creació del Fons de foment del programa de barris, es van finançar més de 
4.000 actuacions en 117 municipis, amb una inversió  total superior als 
1.300 milions d’euros durant els 6 anys que va esta r en funcionament el 
programa.

Les actuacions es vehiculaven a través dels Plans I ntegrals de millora 
urbana, que incloïen mesures de rehabilitació urban ística i projectes de 
desenvolupament social i econòmic per fomentar la c ohesió social de cada 
àrea.  El Departament de Política Territorial i Obr es Públiques contribuïa 
al finançament d’entre el 50 i el 75% del pressupos t global de cada pla 
integral, mentre que el municipi beneficiari es fei a càrrec de la resta i 
es comprometia a executar el pla en un període màxi m de quatre anys 
(prorrogable un o dos anys més).

En l’actualitat, la Generalitat de Catalunya té ide ntificades 236 àrees 
vulnerables en tot el país. La majoria d’elles es c oncentren a Barcelona 
(134), especialment als barris de les proximitats d els rius Llobregat i 
Besòs, però també es troben a municipis de petita m ida i a àrees no 
metropolitanes. Totes elles, àrees urbanes d’especi al atenció, 
s’identifiquen en base a d’indicadors que inclouen les diferents dimensions 
del deteriorament urbà: 

- Processos de regressió urbanística i  dèficits  d'e quipaments i 
serveis, identificats a través de mesures com el va lor cadastral o 
l’estat de conservació de les edificacions.

- Problemes demogràfics, aproximats amb la densitat d e població, el 
percentatge de població dependent o d’origen migran t.

- Problemes econòmics, socials o ambientals, mesurats  a través de la 
taxa d’atur, els nivells educatius i l’extensió de les àrees verdes.

- Dèficits socials i urbans, i problemàtiques de dese nvolupament local, 
correlacionats amb indicadors d’accés al transport públic, 
l’activitat econòmica o el percentatge de població en risc d’exclusió 
social.

La Generalitat de Catalunya porta més d’una dècada sense impulsar 
polítiques integrals de renovació urbana, des que l es convocatòries de la 



llei  2/ 2004  es van interrompre al  2010 .  Existeixen municipis on més de la  
meitat de la població resideix en barris d’alta vul nerabilitat, i l’actual 
situació d’emergència sanitària i climàtica no fan sinó agreujar les 
dinàmiques de deteriorament econòmic i social de le s àrees descrites 
anteriorment.

Per aquest motiu resulta urgent  recuperar les polítiques de regeneració 
urbana en el curt termini, especialment tenint en c ompte el pròxim 
desplegament del programa de fons europeus Next Gen eration, el qual suposa 
una important oportunitat per al desenvolupament so cial i mediambiental 
dels pobles i ciutats de Catalunya.

Atès que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va 
publicar l’Expressió d'interès “Programa d'actuacions de rehabilitació a 
nivell de barri de la component 2 "Implementació de  l'Agenda Urbana 
espanyola” , que va ser recollit en el Pla de Recuperació, Tra nsformació i 
Resiliència, dirigit a la inversió en operacions de  rehabilitació 
edificatòria, i la regeneració i renovació urbana d e gran escala, en barris 
o zones delimitades en funció del seu nivell de ren da i de les seves 
necessitats i potencialitats

Atès que el govern de la Generalitat ha inclòs entr e els seus 27 projectes 
Next Generation Catalònia el programa Agenda urbana : revitalització dels 
hàbitats urbans.

Atès que la Diputació de Barcelona ha incorporat aq uesta acció transversal 
i transformadora a la Cartera pròpia de projectes a mb l’Impuls als 
programes locals de renovació urbana, la rehabilita ció i millora energètica 
d’habitatges, la Rehabilitació i millora energètica  d’habitatges als petits 
municipis; el Finançament de projectes de regenerac ió urbana integral i els 
Barris i comunitats: motors de transformació social .

Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprov at el seu Pla 
Metropolità de Rehabilitació 2020-2030 que pretén  incrementar els índexs 
de rehabilitació, incloent millores energètiques i d’accessibilitat, 
dinamitzar l’economia i augmentar els nivells d’ocu pació en el context de 
crisi social i econòmica, i contribuir a reduir les  dinàmiques de 
segregació urbana del territori metropolità.

Atès que en aquesta conjuntura és urgent un canvi d e paradigma que es 
fonamenti en l’urbanisme ecològic i en la rehabilit ació residencial i la 
renovació urbana com a derivades. 

Atès que aquestes noves polítiques públiques urbane s han de ser secundades 
per una nova legislació a Catalunya i un fons econò mic que permeti 
desenvolupar-les, com seria l’aprovació d’una nova llei de millora urbana 
social i ambiental dels barris i viles, per impulsa r la millora de les 
condicions de vida dels barris i zones rurals i la transició ecològica, 
prioritàriament, en àrees que pateixen processos d' abandonament, degradació 
del teixit urbà o del seu patrimoni edificat, o la població resident es 
troba en risc d'exclusió social.

Atès que mentre aquesta nova normativa, adaptada a les noves exigències 
climàtiques i socials no s’aprovin, el govern de la  Generalitat continua 
disposant d’un instrument legislatiu àgil, eficaç i  vigent per tal 
d’abordar la rehabilitació dels barris amb una elev ada vulnerabilitat 
mitjançant la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora  de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especia l i el Decret 369/2004, 
de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2 /2004, de 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requer eixen atenció especial.

En virtut d’aquestes consideracions el grup municip al CANVIEM MONTMELÓ 
proposa al Ple l’adopció dels següents



A C O R D S

1. Instar el govern de la Generalitat a obrir una c onvocatòria urgent 
d’ajuts del Programa de barris i àrees urbanes d'at enció especial de 
la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,  àrees urbanes i 
viles que requereixen una atenció especial i el Dec ret 369/2004, de 7 
de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004 , de 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requer eixen atenció 
especial. 

2. Instar el govern de la Generalitat a modificar le s bases de la 
convocatòria per adaptar-les a les exigències del F ons Europeus Next 
Generation, així com al Programa d'actuacions de re habilitació a 
nivell de barri del Ministeri per a la Transició Ec ològica i el Repte 
Demogràfic, que donarà suport al desenvolupament d' actuacions de 
rehabilitació del parc d'edificis residencials des d'una perspectiva 
integral, de manera que a la millora de l'eficiènci a energètica i la 
sostenibilitat se sumin actuacions en matèria de co nservació, 
seguretat i digitalització de l'edifici i actuacion s de transformació 
integral per a l'adaptació i mitigació del canvi cl imàtic de l'entorn 
urbà.

3. Instar el Govern de la Generalitat a dotar el Fon s de foment del 
programa de barris i àrees urbanes a través de les modificacions 
pressupostàries escaients.

4. Instar el Govern de la Generalitat a aprovar una nova llei de millora 
urbana, social i ambiental de barris i viles, Llei de barris verds  de 
Catalunya.

5. Traslladar els presents acords al Ministeri per a  la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, el Departament de la Presidència, el 
Departament d’Economia i Hisenda.

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

Presenta la moció la senyora M. Cruz Ramal del grup  municipal CANVIEM qui 
llegeix el seu contingut.

La senyora Guerrero  diu  que  hi ha una necessitat de rehabilitació i 
accessibilitat dels habitatges de barris amb especi al vulnerabilitat 
econòmica i social del nostre municipi, que cal fer  front des de les 
administracions, a més d’incloure les noves accions  propostes de millores 
energètiques. Mentre es resolt com i qui ha d’assum ir aquest cost, és 
important obrir convocatòria d’ajuts com el Program a de barris i àrees 
urbanes d’atenció especial de la Llei 2/2004, de 4 de juny, per actuar el 
més aviat possible i evitar el deteriorament urbaní stic del nostre 
municipi. Per això diu que la seva formació votarà a favor.
 
L’alcalde pensa que la Llei de millora de barris va  ser una de les grans 
actuacions del govern tripartit de la Generalitat i  que és una llàstima que 
es perdés. Espera que el que diu la moció es pugui tirar endavant. 
_____________________

12. MOCIÓ PER INSTAR EL GOVERN DE L 'ESTAT A AMPLIAR LA SUSPENSIÓ DE 



L' APLICACIÓ DE LES REGLES FISCALS ALS ENS LOCALS ALS ANYS 2022  I  
2023

La pandèmia provocada pel COVID-19 ha generat una c risi sense precedents en 
totes les economies del món que trigarà uns quants anys a superar-se.

A Europa, l'economia va patir el 2020 el major enfo nsament des de la Segona 
Guerra Mundial. Segons l'oficina estadística Eurost at, el PIB va caure el 
6,8% a la zona euro a causa de les fortes mesures r estrictives adoptades 
per afrontar la pandèmia.

Les successives onades de contagis estan retardant la recuperació europea 
que pot patir profundes cicatrius en forma de falli des empresarials, atur 
de llarga durada o majors desigualtats socials. Aix í, les previsions 
actualitzades el mes de febrer per la Comissió Euro pea rebaixaven el 
creixement del PIB de la Unió Europea per a 2021 de l 4,1% estimat a la 
tardor passada, al 3,7%.

A Espanya, el 2020 ha estat encara pitjor amb un de scens de l’11% (una 
caiguda del PIB que duplica l'experimentada per Ale manya, -5%) segons dades 
publicades pel mateix Govern i el que és més preocu pant, a finals de 2022 
encara no hi haurà condicions de recuperació del PI B previ a la crisi ja 
que les previsions realitzades per Brussel·les apun ten a un creixement del 
5,6% i 5,3% per 2021 i 2022 respectivament.

Totes aquestes dades ens demostren que, tal com ja ha anunciat la Comissió 
Europea, la possible recuperació a la UE serà desig ual. A més, el pla de 
recuperació i resiliència no estarà a ple rendiment  abans de finals de 
2021.

Davant d’aquesta situació, Brussel·les ha instat el s països que no retirin 
els estímuls, ni les mesures temporals per evitar e l tancament d'empreses o 
l'extinció a gran escala de llocs de treball i no a ccentuar la crisi 
social.

La suspensió de l'aplicació de les regles fiscals, aprovada pel Congrés 
dels Diputats el 20 d'octubre de 2020, per als anys  2020 i 2021, 
constitueix una de les mesures del Govern de l’Esta t i que fortament 
reivindicada pels governs locals ha tingut un impac te positiu en els 
ajuntaments.

Aquesta mesura va ser adoptada després que la Unió Europea anunciés el març 
de l'any passat que, per primera vegada en la seva història, activava la 
clàusula d'escapament general del Pacte d'Estabilit at i Creixement i 
suspenia l'aplicació dels límits de deute i dèficit  continguts en dit 
Pacte.

D'altra banda, cal recordar que els governs locals han vingut reclamant des 
de sempre, en primer lloc, la flexibilització de le s Regles fiscals i 
posteriorment, la seva no aplicació,.
Tot i que la suspensió de les Regles fiscals es va aprovar al darrer 
trimestre del l'any 2020 aquesta mesura ha permès e ls Ajuntaments, finançar 
les despeses excepcionals derivades de la pandèmia amb els seus propis 
romanents. Ara bé, després d'examinar les prevision s de creixement del PIB 
a Espanya considerem que en 2022 i 2023 continuaran  existint necessitats i 
demandes socials, i projectes municipals de recuper ació de l'activitat, 
l'economia i l'ocupació.

Analitzades aquestes dades, podem afirmar que les e ntitats locals, que ja 
han compromès recursos en els exercicis 2021 i 2022  per a la posada en 
marxa d'iniciatives extraordinàries i urgents de ti pus econòmic i social 
amb l’objectiu de reduir les conseqüències negative s d'aquesta pandèmia, 
hauran de mantenir i/o ampliar les mesures a l'any 2022 i 2023. Un 
increment de despesa que es produeix en un context de forta caiguda 



d' ingressos .

Davant d'aquesta realitat és necessari i urgent amp liar la suspensió de 
l'aplicació de les regles fiscals fins a l'any 2023  i poder continuar 
utilitzant els romanents per a la recuperació i les  transformacions de 
model. De fet, la Comissió Europea, ja ha avançat q ue els indicadors 
suggereixen “ que cal continuar aplicant la clàusula general de s alvaguarda 
el 2022 i desactivar-la a partir de 2023" .
Però davant de l’evolució de la pandèmia, els ens l ocals necessitem més 
recursos addicionals. I no és suficient amb la susp ensió temporal de les 
regles fiscals, calen recursos públics del Govern d e l’Estat, participar 
directament sense tutelatges dels Fons europeus i u n Fons compensatori de 
la Generalitat per a les despeses originades per la  pandèmia.

Per aquests motius, i amb l'objectiu de facilitar l a resposta necessària a 
la crisi sanitària i econòmica causada per la pandè mia de la COVID-19, cal 
insistir en la necessitat de mantenir la suspensió de les regles fiscals i 
com a conseqüència que les entitats locals puguin c ontinuar fent ús dels 
seus romanents i contribuir així a la recuperació e conòmica i social.

Davant d'això el grup de Canviem Montmeló de l’Ajun tament de Montmeló 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S

PRIMER.  Instar el Govern de l’Estat que s'estengui  els efectes de la no 
aplicació de les regles fiscals als exercicis 2022 i 2023, d'acord amb el 
que disposa la Comissió Europea i en paral·lel amb la gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, atès l’al entiment de recuperació 
econòmica en els propers anys.

SEGON. Instar el Govern de l’Estat a la creació d’u n Fons Extraordinari 
destinat als municipis amb una dotació mínima de 3. 000 milions d’euros per 
contribuir a la recuperació econòmica i social.

TERCER. Sol·licitar del Govern d'Espanya que les es mentades mesures siguin 
adoptades com més aviat possible, a l'objecte de qu e puguin resultar 
operatives en aquest any 2021.

QUART. Traslladar els presents acords al Ministeri d’Hisenda del Govern de 
l’Estat, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i 
Parlament de Catalunya, a la Federació Espanyola de  Municipis i Províncies 
(FEMP) i a les entitats municipalistes de Catalunya .

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

Presenta la moció el senyor Manils. Concreta alguns  aspectes de la part 
expositiva i llegeix els acords. 

El senyor Benach comenta que potser caldria anar un a mica més enllà i 
caldria demanar la mig nul·litat  de l’aplicació d’ aquestes regles fiscals 
als ens locals.

El senyor Esteban diu que està d’acord amb el senyo r Benach i que caldria 
buscar la nul·litat de la llei en sí. 

_____________________

13. MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE I  PER LA  
IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES LGTBI.



El camí recorregut pel moviment LGTBI ha aportat no mbroses fites i 
consecució de drets en matèria de llibertat sexual i de gènere que han 
beneficiat no només al col·lectiu LGTBI sinó a tota  la ciutadania. Però, 
tot i els avenços socials dels darrers anys, les pe rsones LGTBI segueixen 
vivint importants desigualtats estructurals que les  col·loquen en una 
situació de precarietat i vulnerabilitat. Acabar am b aquestes 
desigualtats implica fer polítiques reals i efectiv es contra la 
discriminació i la desigualtat social. 

En l'actualitat, existeixen diferents lleis autonòm iques LGTBI que 
reconeixen els drets del col·lectiu. En el cas de l es persones trans, 
aquestes lleis estableixen l'autodeterminació del n om i la identitat de 
gènere, però, tenen les limitacions pròpies de les competències 
autonòmiques. Malgrat que faciliten la modificació del nom en els 
documents administratius dependents de l'administra ció autonòmica, no 
permeten la rectificació en els documents estatals,  molt especialment el 
DNI. Aquesta situació genera desprotecció i discrim inacions, a banda 
d’importants desigualtats territorials. Al mateix t emps, posa de manifest 
l’insuficient i obsolet marc legislatiu espanyol pe l que fa als drets de 
les persones LGTBI. Es fa evident la urgència de le gislar a escala 
estatal, a partir dels estàndards europeus de drets  humans, per abordar 
la discriminació i garantir la igualtat. 
 
A Catalunya, la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes , 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia , recull moltes de les 
reivindicacions històriques dels moviments socials LGTBI. Però, com 
reclamen diferents entitats i col·lectius del teixi t associatiu català, 
la implantació real de la Llei 11/2014 dista molt d e ser una realitat. 
Una llei que gairebé mai ha comptat amb prou recurs os per la seva 
implementació efectiva ni tampoc pel seu desplegame nt territorial. Cal 
una implementació efectiva de la Llei 11/2014 i que  es compleixi arreu.
 
En l’àmbit de la salut, la llei inclou mesures rela tives a l’accés a la 
salut sense discriminació: incloent apartats sobre l’atenció a persones 
trans des d’una perspectiva no patologitzant; els d rets de les dones 
lesbianes i bisexuals a la reproducció assistida; l ’accés als mètodes 
preventius que garanteixen pràctiques sexuals més s egures o la formació 
del personal sanitari en matèria de diversitat afec tiva sexual i de 
gènere. Tanmateix, en la pràctica, a Catalunya, exi steixen importants 
desigualtats territorials pel que fa a l'accés a la  salut de les persones 
LGTBI. Encara avui, aquest model no patologitzant i  respectuós amb el fet 
trans només existeix a dues unitats especialitzats a Barcelona i Lleida. 
Tampoc l’accés a les tècniques de reproducció assis tida per a dones 
lesbianes, bisexuals o sense parella masculina està  garantit 
territorialment i segueix centralitzat a Barcelona.  Mentre que en matèria 
de salut sexual només existeix un únic servei públi c a tota Catalunya, 
situat a Barcelona, per la prevenció, la detecció i  el tractament precoç 
d’ITS (infeccions sexualment transmissibles), que o fereix un servei ràpid 
de cribratge d'ITS i per l'administració de PreP (p rofilaxi 
preexposició). Calen urgentment polítiques i recurs os per acabar amb 
aquesta iniquitat territorial i discriminació sanit ària cap a les 
persones LGTBI.  

Pel que fa a l’àmbit laboral, la discriminació per raó d'orientació 
sexual, identitat o expressió de gènere segueix sen t una realitat al món 
del treball. L’article 21, de la Llei 11/2014, dedi cat a les mesures i 
actuacions en matèria d’ocupació, recull l’obligato rietat del Departament 
d’Afers Socials, Treball i Família de desplegar est ratègies per la 
inserció laboral de les persones trans i mesures ad reçades a evitar 
qualsevol mena de discriminació laboral de les pers ones LGTBI. És una 
urgència i una obligació que la Generalitat, en coo rdinació amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, desenvolupi programes d'in serció sociolaboral 
per a persones trans que contribueixin a la reducci ó de les dificultats 



afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral .  En la mateixa línia ,  s’han de  
destinar recursos econòmics als municipis per a ada ptar i millorar els 
serveis locals d’inserció laboral. Donar resposta a  aquestes desigualtats 
des de l’administració local és clau per a garantir  els drets laborals de 
les persones LGTBI. 
 
En l'àmbit de la prevenció i l’atenció en violèncie s, és prioritari dotar 
de recursos als municipis perquè, a través dels SAI  (Servei d’atenció 
integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguin 
garantir a les persones LGTBI que pateixen o es tro ben en risc de patir 
qualsevol classe de violència o discriminació el dr et a rebre de manera 
immediata una protecció integral, real i efectiva. Calen també polítiques 
efectives  informació, formació i sensibilització, que facin de les 
ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat sexual i de gènere en 
totes les seves manifestacions.  
 
Sense dubte, la crisi socioeconòmica generada per l a COVID-19 ha agreujat 
la situació de les persones LGTBI més vulnerables. Les crisis sempre 
tenen sempre un component de classe, procedència, g ènere i orientació 
sexual i l'increment de la precarietat ha deixat se nse recursos a moltes 
persones. Els àmbits de la salut i ocupació són cla us, però donada la 
situació d'emergència habitacional, calen de forma urgent polítiques 
socials en l'àmbit de l'habitatge. Es necessiten aj uts al lloguer, espais 
d'acollida i albergs, especialment, per a aquelles persones joves que 
viuen situacions de LGTBIfòbia en l'àmbit familiar o nucli de convivència 
i necessiten iniciar processos d'emancipació.
 
A més, cal dotar de recursos la Llei 11/2014 per fe r efectiva la seva 
implantació en tots els sectors d'intervenció amb t ota una bateria de 
polítiques que no deixin enrere a ningú i una proje cció justa dels 
serveis públics, amb una mirada transversal i globa l. S'han de 
desenvolupar polítiques socials per aconseguir la p lena igualtat social 
de les persones LGTBI. Es tracta de convertir la ig ualtat formalment ja 
reconeguda a la llei catalana en igualtat real i ef ectiva. 

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal de C anviem Montmeló  
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següe nts
 

A C O R D S :
 

PRIMER.-  Instar el Govern espanyol i al Ministeri d'Igualta t a iniciar el 
tràmit i aprovar en aquesta legislatura un marc leg al en matèria de drets 
LGTBI que garanteixi la plena igualtat i el reconei xement de la diversitat 
sexual i de gènere i que inclogui la despatologitza ció i autodeterminació 
de gènere, així, com l’abordatge integral de políti ques per intervenir en 
les desigualtats estructurals que viuen les persone s LGTBI.
 
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 
11/2014 dels recursos necessaris per a la seva impl ementació amb el 
desenvolupament de polítiques efectives per abordar  la discriminació de 
les persones LGTBI en els diferents sectors d’inter venció, com ara; la 
salut, l’ocupació, l'habitatge, l’educació, la cult ura, el lleure i 
l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’o cupació, la formació i 
sensibilització de professionals, l’atenció des del s serveis socials i el 
reconeixement de la diversitat familiar. 
 
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i a l Departament 
de Salut a posar fi a la discriminació sanitària ca p a les persones LGTBI 
i la iniquitat territorial; a implementar una model  d'atenció a persones 
trans no patologitzant desplegant unitats de referè ncia territorial; a 
garantir l’accés a les tècniques de reproducció ass istida per dones 
lesbianes, bisexuals o sense parella masculina i a desenvolupar serveis 
de salut sexual per la prevenció, la detecció i el tractament precoç 
d’ITS, amb serveis i ràpids de cribratge d'ITS i pe r l'administració de 



la PreP .
 
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i a l Departament 
d’Empresa i Treball i Departament de Drets Socials,  tal com obliga 
l’article 21 de la llei 11/2014, a desplegar estrat ègies per la inserció 
laboral de les persones LGTBI i mesures adreçades a  evitar qualsevol 
classe de discriminació laboral. La Generalitat, en  coordinació amb el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de desenvolupar programes d'inserció 
sociolaboral per a persones trans que contribueixin  a la reducció de les 
dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit labor al. En la mateixa 
línia, s’han de destinar recursos econòmics als mun icipis per adaptar i 
millorar els serveis locals d’inserció laboral. 
 
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i als 
departaments competents en la matèria, a dotar de r ecursos als municipis 
perquè, a través dels SAI (Servei d’atenció integra l a persones LGTBI) 
locals i comarcals, els ens locals puguin garantir a les persones LGTBI 
que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol  classe de violència o 
discriminació el dret a rebre de manera immediata u na protecció integral, 
real i efectiva. 
 
SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i a la resta de 
departaments competents en la matèria, a desenvolup ar urgentment 
polítiques socials en l’àmbit de l’habitatge per la  població LGTBI més 
vulnerable, especialment, persones joves que viuen situacions de 
LGTBIfòbia en l’àmbit familiar o nucli de convivènc ia i necessiten 
iniciar processos d’emancipació.
 
SETÈ.-  Aquest ajuntament es compromet a incrementar els r ecursos tècnics 
i econòmics pel desenvolupament de polítiques per l a diversitat sexual i 
de gènere, ampliant el pressupost municipal en matè ria de polítiques 
LGTBI i garantint les condicions perquè les polítiq ues LGTBI es 
prioritzin i es consolidin.
 
VUITÈ.- Desenvolupar polítiques efectives d’erradicació de la LGTBIfòbia 
amb recursos d’informació i atenció, formació i sen sibilització, que 
facin de les nostres ciutats i pobles espais segurs  per a la diversitat 
sexual i de gènere en totes les seves manifestacion s. 
 
NOVÈ.-  Desplegar estratègies per a la promoció dels drets  laborals de les 
persones LGTBI tals com: adaptar i millorar la capa citat de resposta dels 
serveis d’inserció laboral; incorporar a les convoc atòries de subvencions 
criteris d’igualtat d’oportunitats; incorporar la p erspectiva de la 
diversitat sexual i de gènere en programes municipa ls d’ocupació i 
d’inserció laboral adreçats a col·lectius vulnerabl es; així com a 
fomentar la contractació de persones LGTBI, especia lment, de dones trans, 
a través de programes de treball i formació.
 
DESÈ.-  Garantir habitatge social immediat per a persones LGTBI en 
situacions de LGTBIfòbia i que estan vivint en cond icions de precarietat 
habitacional, ampliant les places d’emergència i el s recursos d’habitatge 
d’inclusió de les entitats socials. Així com ajuts al lloguer. 
 
ONZÈ.-  Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups d el Congrés dels 
Diputats, al Ministeri d'Igualtat, al Govern de la Generalitat, al 
Departament de Salut i al Departament d’Afers  Soci als, Treball i Família 
de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups de l Parlament de 
Catalunya, a les entitats membres del Consell Nacio nal LGTBI, la Xarxa de 
Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estat al de Lesbianes, Gais, 
Trans i Bisexuals (FELGTB) i a les entitats municip alistes de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Alba Serrano  del grup municipal 



CANVIEM que presentarà la moció .  

La senyora Serrano exposa la moció i llegeix els se t primers acords.

La senyora Guerrero diu que al Ple del passat mes d e març ja es va 
sol·licitar una moció a favor de la diversitat de g ènere i per la igualtat 
de drets de les persones trans, i que la seva forma ció va votar a favor del 
reconeixement de drets i polítiques integrals que e ls equiparin als trans a 
la resta de ciutadans sense cap tipus de discrimina ció. Ara, entenen que 
amb motiu de la celebració del dia de LGTBI, ahir 2 8 de juny, es torna a 
requerir una moció. Diu que Estan d’acord en què ca l reclamar la igualtat i 
la millora de totes les persones independentment de  la seva condició 
sexual, i per això calen polítiques d’igualtat i do tació pressupostària, 
però pensa que no cal duplicar mocions similars. Ca l tractar el tema des de 
l’arrel i no només amb actuacions assistencialistes . És important que a més 
d’aquestes peticions, es tingui en compte actuacion s preventives i 
pedagògiques, que es puguin incloure a nivell curri cular en les escoles i 
instituts. Manifesta que la seva formació votarà a favor.

_____________________

14. MOCIONS

No n'hi hagué.
_____________________

15. 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 9 de juny de 2021, data 
en la qual va tenir lloc la darrera sessió plenària  ordinària, fins a 
l'actualitat.

L’Alcalde pregunta si hi ha alguna pregunta en quan t als decrets i els 
acords de la Junta de Govern.

El senyor Comas, en quant als firaires, vol saber p er què no es van obrir 
les atraccions el dilluns, com es feia abans de la pandèmia. Comenta que 
els pares ho agraïen molt ja que els preus es rebai xaven a la meitat. I 
continuant amb el tema de la fira i, entenent que e ntraria més a l’apartat 
següent de precs i preguntes, aprofita per pregunta r en relació a la 
utilització de part de la llosa per fer els focs ar tificials. La pregunta 
és si la intenció és continuar utilitzant aquest es pai fins que 
s’urbanitzi. 

L’Alcalde, en quant a la primera qüestió, diu que l ’objectiu a l’hora de 
desenvolupar la Festa Major ha estat evitar la conc entració de persones en 
la mesura del que ha estat possible. Per això, s’ha n fet activitats 
simultànies perquè la gent es repartís. Des d’aques t punt de vista, el 
dilluns en el Fira era el dia dels nens: preus més reduïts amb molta 
afluència. I, per prudència,  això és el que s’ha v olgut evitar. Dóna la 
paraula a la regidora de Festes, la senyora Ariadna  Ojeda, per si vol 
afegir algun comentari. 

La senyora Ojeda afegeix que el fer-ho d’aquesta ma nera ha estat bàsicament 
un criteri tècnic, de logística. Més enllà del que estipulés el PROCICAT, 
des dels serveis tècnics de l’Ajuntament, van acons ellar seguir un criteri 
de no concentrar un gran nombre de persones enlloc;  ser prudents. 



L’Alcalde, respecte a la segona pregunta, manifesta  que ha estat una 
utilització puntual. Perquè el què es reivindica és  que comencin el més 
aviat possible amb la urbanització de la segona fas e de la llosa. No volen, 
diu, que ADIF vegi una situació de utilització esta ble d’aquest espai. El 
que esperen és que aviat es licitin les obres per d ur a terme la segona 
fase de la urbanització. 

La senyora Ojeda apunta que la utilització d’aquest  espai exclusivament va 
ser pel personal de l’empresa pirotècnica i per dip ositar el material 
pirotècnic. Ningú més hi va tenir accés. 

El senyor Comas ratifica la voluntat del seu grup p er col·laborar en el que 
calgui  i pressionar a ADIF perquè dugui a terme la  segona fase de la 
urbanització. 

L’Alcalde diu que està d’acord en què és  moment de  pressionar i agraeix la 
seva predisposició per ajudar en aquest sentit.

_____________________

16. PRECS I PREGUNTES

El senyor Benach fa tres preguntes. La primera és e n relació a l’asfaltat i 
pintura del carrer Primer de Maig, també del carrer  Navarra. Volen saber 
per què encara no s’ha fet. La segona és quan està prevista l’entrega dels 
pisos del carrer Primer de Maig. I la tercera és,  respecte a la 
instal·lació del  cablejat de la fibra òptica, vole n saber si l’Ajuntament 
exerceix algun tipus de control.

L’Alcalde, respecte a la primera pregunta, informa que està previst iniciar 
les obres d’aquí dos/tres setmanes. Respecte a l’en trega dels pisos, una 
vegada resolt el problema elèctric, està en el proc és d’escripturar. Ell 
pensa que a finals de juliol els propietaris ja est aran en disposició 
d’accedir als seus habitatges. I respecte a la terc era pregunta diu que és 
cert que hi ha alguns punts conflictius al nostre m unicipi, però la solució 
és difícil,  perquè implica l’autorització d’un par ticular per a que la 
instal·lació del cablejat passi per la seva propiet at i  un tercer pugui 
disposar de fibra òptica: moltes vegades són confli ctes entre veïns. Però 
està d’acord en què alguna solució s’haurà de busca r. 

El senyor Esteban, com a regidor de Comunicació, di u que l’Ajuntament el 
que si fa és que quan ha de fer   obres a la via pú blica sempre es deixa 
preparat  per a possibles necessitats futures. El q ue no pot fer són 
aquestes regates, aquesta obra,  en  exclusiva per a uns veïns. 

El senyor Manils diu que vol fer una pregunta de ca ràcter tècnic a 
secretaria. Volen saber quin és el criteri per orde nar  les mocions en 
l’ordre del dia. No entenen perquè s’ha debatut pri mer la moció d’esquerra 
i després les del seu grup. Pensa que l’ordre el de termina el nombre de 
regidors que té cada grup. Entenen que és un error i, si és així, demanen 
que no torni a produir-se.

L’Alcalde manifesta que ho desconeix, que ell no ha  participat en la seva 
definició. Que potser el criteri ha estat l’ordre d ’entrada.

El senyor Esteban comenta que ha estat un error.
_____________________

 

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


