
 
 

PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
A la vila de Montmeló, a un quart menys cinc de nou   del vespre del dia 
30 de novembre de 2021, es van reunir, sota la pres idència del senyor 
alcalde, els regidors anomenats a continuació, assi stits per la 
secretària de la Corporació, a l'objecte de celebra r sessió ordinària 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. 
 

 
ES FA CONSTAR QUE: 
 
 D'ACORD AMB L'ARTICLE 99 BIS DEL ROM LA REGIDORA M ARIA MAR HERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ ASSISTEIX A LA SESSIÓ DEL PLE MITJANÇANT VÍ DEOCONFERÈNCIA. 
 
 
 

_______________ 
 
 
Obert l'acte per la presidència, es va procedir a d ebatre els assumptes 
següents, inclosos a l'ordre del dia: 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 26 D'OCTUBRE DE 2021 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. LLUIS ESTEBAN GARCÍA 
 
3.- NOMENAMENT DELS REGIDORS QUE FORMARAN PART DEL  PATRONAT DE LA FUNDACIÓ LLAR DE LA 

GENT GRAN DE MONTMELÓ. 
 
4.- CESSIÓ GRATUÏTA A LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ DELS BÉNS ACTUALMENT 

ADSCRITS A L'ORGANISME AUTÒNOM CAN  DOTRAS  
 
 



ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA 
 
5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 5/2021 
 
6.- APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL PER L'EXERCICI 2022, REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE 

RESIDÈNCIA "CAN DOTRAS" 
 
7.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS REALITZADES PEL TRÀMIT 

D'URGÈNCIA ENTRE ELS MESOS DE JULIOL I DESEMBRE DE 2021 
 
 
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA. Regidoria Seguretat Ciut adana 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA  MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS ESPAIS 

PÚBLICS I CIVISME (ANNEX I, ARTICLES 4 I 8) 
 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABI TATGE 
 
9.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI AÏLLAT PER A 

RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN A MONTMELÓ 
 
 
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA. Regidoria Cultura i P atrimoni Cultural 
 
10.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE NOMENCLÀTOR 
 
 
GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  - CANDIDATURA DE PROGRÉS  (PSC-CP) 
 
11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL 

DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES 
 
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, 

SUPORT AL COMPLIMENT DEL PACTE VERD EUROPEU I MANIFESTAR EL SEU REBUIG A LA MORATÒRIA 
DE LA GENERALITAT RESPECTE A LES PLANTES DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA  I L’AMPLIACIÓ DE 
LES MATEIXES 

 
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ  (CANVIEM) 
 
13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANVIEM PER DEMANAR A ADIF MILLORES ENERGÈTIQUES I DE SERVEIS 

A L’ESTACIÓ DE MONTMELÓ  
 
 
 
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 ANT ERIOR 

 
La secretària procedeix a donar lectura de l'acta d e la sessió ordinària  
anterior, corresponent al passat 26 d'octubre de 20 21, la qual és 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=83.0&end
sAt=93.0 
 



 
 
 

_____________________ 
 
 
2. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. 

LLUIS ESTEBAN GARCÍA 
 
 
El Ple de l'ajuntament de data 20 de juny de 2019 v a establir que, entre 
d'altres, el membre de la corporació Sr. Lluis Este ban García, executés 
el seu càrrec en el règim de dedicació parcial amb un 23,33%. 
 
El Sr. Esteban ha manifestat que amb data 1 de dese mbre de 2021 tindrà la 
condició de jubilat. 
 
D'acord amb els següents articles de la Llei 53/198 4, de 26 de desembre, 
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les A dministracions 
Públiques: 
 
1.1. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'a questa Llei no podrà 
compatibilitzar les seves activitats amb l'acomplim ent, per si o 
mitjançant substitució, d'un segon lloc de treball,  càrrec o activitat en 
el sector públic, excepte en els supòsits previstos  en aquesta. 
Únicament als efectes d'aquesta Llei es considerarà  activitat en el 
sector públic la desenvolupada pels membres electiu s de les Assemblees 
Legislatives de les Comunitats Autònomes i de les C orporacions Locals, 
pels alts càrrecs i restant personal dels òrgans co nstitucionals i de 
totes les Administracions Públiques, inclosa l'Admi nistració de Justícia, 
i dels Ens, Organismes i Empreses d'elles dependent s, entenent-se 
compreses les Entitats col·laboradores i les concer tades de la Seguretat 
Social en la prestació sanitària. 
 
3.2. L'acompliment d'un lloc de treball en el secto r públic, delimitat en 
el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article prime r, és incompatible amb 
la percepció de pensió de jubilació o retir per Dre ts Passius o per 
qualsevol règim de Seguretat Social públic i obliga tori. 
 
Atès que de conformitat amb el què disposen els art icles 75 i ss de la 
Llei de bases de règim local i l'article 26 i ss de l ROM els membres de 
les corporacions locals tenen dret a percebre retri bucions per l'exercici 
dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de  dedicació exclusiva o 
parcial, així com a percebre indemnitzacions, en qu antia i condicions que 
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'a ssistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans co l·legiats dels quals 
en formen part i també a ser indemnitzats per les d espeses efectives 
realitzades en exercici del seu càrrec. 
 
Vist l'informe favorable de la comissió informativa  general. 
 
Per tot l'exposat, l'Alcaldia proposa al Ple l'adop ció dels següents 
 

A  C  O  R  D  S 
 



Primer .- El Sr. Lluis Esteban Garcia, regidor de l'equip de Govern 
d'aquest Ajuntament, deixarà d'executar el seu càrr ec en règim de 
dedicació parcial amb un 23,33% amb data d'efectes 1 de desembre de 2021. 
 
Segon .- Notificar a la Tresoreria General de la Segureta t Social la baixa 
amb data d'efectes 1 de desembre de 2021.  
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=93.0&end
sAt=120.0 
 
 
            Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM; 1 ERC-A M 
            Voten en contra: - 
            S'abstenen:  4 CANVIEM 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 
3. NOMENAMENT DELS REGIDORS QUE FORMARAN PART DEL  PATRONAT DE LA 

FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ. 
 
 
En data 27 de juliol de 2021 es aprovar pel ple la constitució de la Fundació 
LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ per la prestació d el servei de residència 
assistida i centre de dia per a la gent gran al mun icipi, així com qualsevol 
activitat relacionada amb la finalitat fundacional i inicialment els Estatuts. 
 
Durant el termini de 30 dies es va sotmetre a infor mació pública i no es van 
presentar al·legacions. L'anunci va ser publicat al  BOPB del dia 5 d'agost, al 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i als anuncis ofic ials de la pàgina web de 
l'Ajuntament.  
 
En data 28 de setembre el ple va aprovar la constit ució de la Fundació amb el nom 
FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ  per la p restació  del servei de 
residència assistida i centre de dia per a la gent gran al municipi, així com 
qualsevol activitat relacionada amb la finalitat fu ndacional i  definitivament 
els estatuts. 
 
Així mateix es va autoritzar i facultar l'Alcalde p resident tan àmpliament en 
dret com fos necessari per elevar a escriptura públ ica l’acord i signar els 
tràmits legals que resultin preceptius i es va acor dar inscriure-la en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalun ya, inscripció que sols es 
podrà practicar si s’acredita davant del protectora t que han acceptat el càrrec 
un nombre de patrons suficient, d’acord amb els est atuts, per constituir 
vàlidament el patronat, actuar i dur a terme acords .  
 
L’article 18 dels Estatuts estableix que el Patronat estarà constituït per un 
mínim de tres (3) membres i un màxim de nou (9) mem bres.  
 
Formaran part del Patronat, en tot cas:  
 
a. L’Alcalde/Alcaldessa de l’Ajuntament de Montmeló , que serà Patró per raó del 

seu càrrec, i exercirà el càrrec de President/a.  
 

b. El/La Regidor/a de Gent Gran o d’Acció Social de  l’Ajuntament de Montmeló, que 
serà Patró per raó del seu càrrec, i exercirà el cà rrec de Secretari/a.  
 



c. El/La Regidor/a d’Economia de l’Ajuntament de Mo ntmeló, que serà Patró per raó 
del seu càrrec, i exercirà el càrrec de Tresorer.  
 

d. El/La President/a de l’associació Famílies de Ca n Dotras, que serà Patró per 
raó del seu càrrec, i exercirà el càrrec de vocal.  
 

e. Fins a cinc Patrons que exerciran el càrrec de v ocals a proposta del Ple, que 
tindran la condició de regidors, garantint-se en to t moment la representació 
de cada grup polític amb representació municipal.  

 
El Patronat nomenarà un president o presidenta i un  secretari o secretària que 
podrà no tenir la condició de patró. Els patrons qu e no ocupen cap d’aquests 
càrrecs tenen la condició de vocals.  
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General. 
 
Per tot això l'alcalde proposa al ple l'adopció del s següents 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Nomenar els següents regidors com a vocals de la F undació Llar de la 
gent Gran de Montmeló: 
 
- Ariadna Ojeda Ojeda en representació del Grup Mun icipal PSC-CP 
- Albert Monserrat i Soldevila en representació del  Grup municipal ERC-AM 
- Mari Cruz Ramal Mata en representació del Grup mu nicipal CANVIEM MONTMELÓ 
- Silvia Guerrero Escribano en representació del Gr up municipal FEM MONTMELÓ 
OPCIÓ MUNICIPAL 
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=120.0&e
ndsAt=260.0 
 

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
 
 

_____________________ 
 
 
 
4. CESSIÓ GRATUÏTA A LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ 

DELS BÉNS ACTUALMENT ADSCRITS A L'ORGANISME AUTÒNOM CAN  DOTRAS  
 
 
En data 27 de juliol de 2021 es aprovar pel ple la constitució de la Fundació 
LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ per la prestació d el servei de residència 
assistida i centre de dia per a la gent gran al mun icipi, així com qualsevol 
activitat relacionada amb la finalitat fundacional i inicialment els Estatuts. 
 
Durant el termini de 30 dies es va sotmetre a infor mació pública i no es van 
presentar al·legacions. L'anunci va ser publicat al  BOPB del dia 5 d'agost, al 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i als anuncis ofic ials de la pàgina web de 
l'Ajuntament.  
 
En data 28 de setembre el ple va aprovar la constit ució de la Fundació amb el nom 
FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ  per la p restació  del servei de 
residència assistida i centre de dia per a la gent gran al municipi, així com 
qualsevol activitat relacionada amb la finalitat fu ndacional i  definitivament 
els estatuts. 
 
Així mateix es va autoritzar i facultar l'Alcalde p resident tan àmpliament en 
dret com fos necessari per elevar a escriptura públ ica l’acord i signar els 



tràmits legals que resultin preceptius i es va acor dar inscriure-la en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalun ya, inscripció que sols es 
podrà practicar si s’acredita davant del protectora t que han acceptat el càrrec 
un nombre de patrons suficient, d’acord amb els est atuts, per constituir 
vàlidament el patronat, actuar i dur a terme acords .  
 
El patrimoni de les fundacions està format per tots  els béns, drets i obligacions 
susceptibles de valoració econòmica que integren la  dotació fundacional, així com 
per aquells que adquireixi la fundació amb posterio ritat, afectin o no a la 
dotació. 
 
La dotació inicial a les fundacions no pot ser infe rior a 60.000 € o a 30.000 € 
per a les fundacions temporals. Aquesta s’ha de con stituir en metàl·lic o en 
altres béns fructífers, que en tot cas han de ser a dequats per a l’inici i 
realització de les activitats fundacionals, i haurà  d’estar lliure de càrregues. 
 
En el cas que la fundació pública constituïda per u na entitat local requereixi 
béns de domini públic per al compliment de les seve s finalitats, l’ens local 
matriu podrà adscriure a la fundació béns de domini  públic de la seva propietat 
sempre que aquests conservin la qualificació jurídi ca originària. Les fundacions 
públiques únicament tindran facultats d’utilització , administració, explotació i 
conservació dels béns de domini públic que li hagin  estat adscrits. 
 
Les cessions de béns patrimonials que els ens local s puguin fer a les fundacions 
estaran subjectes a reversió, a requeriment de la m ateixa Administració o bé si 
el bé es destina a una altra finalitat (art.76 RPEL ). La competència per a 
l’aprovació de la cessió del bé patrimonial és del Ple municipal (art. 73 del 
RPEL). 
 
La cessió gratuïta de béns patrimonials també està prevista en la Llei de 
patrimoni de les administracions publiques i en el text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que els béns de l’Ajuntament, actualment adscr its a l’Organisme Autònom són 
els que es relacionen a l’annex del present acord. 
 
Vist l’informe de gerència. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
Vist l’informe de secretaria. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General. 
 
Per tot l'exposat l'Alcalde proposa al Ple l'adopci ó del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-   Cedir gratuïtament a la Fundació Llar de la gent gran de Montmeló per 
tal que formin part de la dotació inicial de la Fun dació els béns que actualment 
estan adscrits a l’Organisme Autònom Can Dotras i q ue es relacionen a 
l’expedient. 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=260.0&en
dsAt=328.0 
 
 

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
 
 

_____________________ 
 



5. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 5/ 2021  
 
 
Vista la necessitat de suplementar diferents partid es pressupostàries, 
finançats amb baixes de crèdits.  
 
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 5/2021, de 
l'Ajuntament de Montmeló, referent a suplementacíó de crèdits, finançats 
amb baixes per anul·lació de crèdits, segons detall  següents: 
 
SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS 
 
CAPÍTOL I      84.000,00                   
CAPÍTOL II      53.000,00  
CAPÍTOL VI      52.800,00          
 
 
Aquestes modificacions es financien amb: 
 
 
BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
CAPÍTOL II      77.000,00  
CAPÍTOL VI     112.800,00 
 
  
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 , comptat des de la  
finalització del període d'exposició pública, per r esoldre-les. 
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=328.0&en
dsAt=616.0 
 
 
            Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM; 1 ERC-A M 
            Voten en contra: 4 CANVIEM 
            S'abstenen:  - 
 



_____________________ 
 
 
6. APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL PER L'EXERCICI 20 22, REGULADORA DE LA 

TAXA DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA "CAN DOTRAS" 
 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisende s Locals, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estab leix en els seus 
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i  modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
Atesa la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acor ds de modificació 
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les orden ances fiscals 
municipals resulta necessària, a fi de donar compli ment al que estableix 
l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre , General Tributària, 
ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als  textos de les 
ordenances fiscals municipals obeeixen, al complime nt de les previsions 
normatives esmentades anteriorment. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació  de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competè ncia local, que es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no e xcedeix, en el seu 
conjunt, del cost previsible del servei o activitat  que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refó s 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 provisionalment per a l'exercici de 2022 i següents 
l'Ordenança Fiscal següent: 

 
Ordenança Fiscal núm. 29 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN A LA 
RESIDÈNCIA CAN DOTRAS 

 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) de l text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformi tat amb el que 
disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal,  aquest Ajuntament 



estableix la taxa per la prestació del servei de re sidència per a la gent 
gran, dut a terme per l’Organisme Autònom “Residènc ia Can Dotras”. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestaci ó del servei de centre 
de dia i residència assistida a la Residència Can D otras. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que s ol·licitin la 
prestació del servei o aquelles que resultin benefi ciades o afectades per 
la realització de l’activitat assistencial que cons titueixi el fet 
imposable. 
 
Article 4t.- Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físique s i jurídiques 
determinades com a tals a la Llei General Tributàri a i a l’Ordenança 
General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, p rèvia audiència de 
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els t ermes previstos a la 
Llei General Tributària. 
 
Article 5è.- Quota tributària  
 
La quota tributària les determinarà en funció de la  tipologia dels  
serveis assistencials que s’hagin sol·licitat o que  s’utilitzin i 
s’aplicaran les tarifes següents: 
 
A) Serveis de Centre de dia   
  
A.1) Servei de Centre de dia (de dilluns a divendre s) 738,58 €/mes 
A.2) Servei de Centre de dia (1 dia)              3 5,35 €/dia 
  
B) Serveis de residència assistida   
  
B.1) Dependència alta 2.254,20 €/mes 
B.2) Dependència mitjana 1.926,68 €/mes 
B.3) Dependència baixa 1.669,74 €/mes 
  
C) Serveis complementaris  
  
C.1) Menjador: esmorzar, dinar i sopar 14,15 €/dia 
C.2) Un dinar o sopar 6,73 €/dia 
 
Article 6è.- Acreditament i període impositiu  
 
En les taxes per serveis assistencials esmentats a l’article 5è 
s’aplicaran els criteris següents: 
 
Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa 
s’acredita quan es presenta la sol·licitud del serv ei, el qual no es 
realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament de  la taxa. 
 



En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa 
s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de 
l’activitat assistencial. 
 
 
Article 7è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
El pagament de la taxa es farà mitjançant domicilia ció bancària. 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran pe r la via de 
constrenyiment. 
 
Quan es cessi en la recepció del servei, es retorna rà al subjecte passiu 
la quantia dipositada i  no aplicada al pagament de  la taxa o d’altres 
responsabilitats. 
 
Article 8è.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tribu tàries que, en relació 
a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin  procedents, 
s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributàri a i  l’Ordenança 
General. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de 
normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per r aons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i alt res normes de 
desenvolupament, i aquells en què es facin remissio ns a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modifi cats i/o substituïts,  
en el moment en què es produeixi la modificació del s preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajun tament els 
anteriors acords provisionals, així com el text com plert de les 
Ordenances fiscals modificades durant el termini de  trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de  l'anunci d'exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordena nces, els qui tinguin 
un interès directe o resultin afectats, en els term es previstos a 
l’article 18 del text refós de la Llei reguladora d e les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de  març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que est imin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definiti vament aprovats. 

http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=616.0&en
dsAt=712.0 
 
 

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
 
 
 
 



_____________________ 
 
 
7.  DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS REALITZADES 

PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA ENTRE ELS MESOS DE JULIOL I D ESEMBRE DE 2021 
 
 
Vist el decret d'alcaldia número 574 de data 3 d'ag ost de 2021, amb el 
que s'ha resolt nomenar interinament pel procedimen t d'urgència per 
ocupar una plaça d'agent de la policia local per co brir la baixa d'un 
agent de la plantilla. 
 
Vist el decret d'alcaldia número 622 de data 10 de setembre de 2021, amb 
el que s'ha resolt contractar pel procediment d'urg ència per ocupar una 
plaça de professor/a de l'escola de música. 
 
Vist el decret d'alcaldia número 678 de data 28 de setembre de 2021, amb 
el que s'ha resolt contractar un professor pel cent re de formació 
d'adults mitjançant el procediment d'urgència per c obrir la situació 
d'excedència voluntària d'una professora del centre  de formació d'adults. 
 
Vist el decret d'alcaldia número 689 de data 4 d'oc tubre de 2021, amb el 
que s'ha resolt contractar un monitor d'activitats fisicoesportives 
mitjançant el procediment d'urgència per l'Escola E sportiva 2021-2022.  
 
Vist el decret d'alcaldia número 736 de data 18 d'o ctubre de 2021, amb el 
que s'ha resolt contractar un supervisor per la via  pública pel 
procediment d'urgència per donar suport al departam ent de Medi Ambient. 
 
Vist el decret d'alcaldia número 750 de data 25 d'o ctubre de 2021 amb el 
que s'ha resolt contractar un tècnic de patrimoni p el procediment 
d'urgència per donar suport a la Sra. Montserrat Te nas Busquets. 
 
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 prefer ència per 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 qu e tingui. 
 
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 persona l laboral temporal 
directament, sense necessitat de convocatòria. A aq uests efectes, el 
Govern pot regular per reglament una borsa de perso nal per prestar 
serveis amb caràcter temporal per als casos de màxi ma urgència. 
 
 
Vist l'informe favorable de la comissió informativa  general. 
 
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 contractacio ns realitzades a 
l'Ajuntament de Montmeló durant el període comprès entre els mesos de 
juliol i octubre de 2021  pel tràmit d'urgència: 
 
 

  
 
Segon.-  Efectuar nomenament de funcionari interí amb caràc ter d'urgència 
a favor del Sr. Leonardo Calderón Tomé amb DNI 5262 2786Mper ocupar un 
lloc d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de  Montmeló, grup de 
titulació C2 nivell del complement de destí 15, apr ovat en la relació de 
llocs de treball i adscrit a l'escala d'administrac ió especial, subescala 
serveis especials, d'acord amb la plantilla de pers onal, aplicant a 
efectes retributius el grup de classificació C1 d'a cord 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 P olicies locals de 
Catalunya. Té dret a percebre el 100 per 100 de les  retribucions bàsiques 
i el 100 per 100 de les retribucions complementàrie s corresponents al 
referit lloc de treball. La jornada de treball i el  règim horari serà el 
que té assignat el lloc de treball al qual s'incorp ora. Les funcions 
seran les específiques del lloc de treball al qual es destina l'interí.  
 
El nomenament tindrà efectes des del dia 9 d'agost de 2021 i fins a la 
reincorporació del funcionari Sr. José Antonio Quir ós Jiménez. 
 
Tercer.-  Publicar al BOPB i al DOGC els anteriors acords. 
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=712.0&en
dsAt=769. 



 
_____________________ 

 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DE LA  MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA  MUNICIPAL 

REGULADORA DELS ESPAIS PÚBLICS I CIVISME (ANNEX I, ARTICLES 4 I 
8)  

 
 
L'Ordenança municipal reguladora dels espais públic s i civisme va ser 
aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 12 de 
maig de 2015 i va ser publicada al BOP en data 22 d e maig de 2015. 
 
Ha estat modificada dos cops: 
 
 - pel Ple de l'Ajuntament de 24 de novembre de 202 0. Publicada al 
BOP en data 11 de desembre de 2020. 
 - pel Ple de l'Ajuntament de 26 de gener de 2021. Publicada al BOP 
en data 20 de juliol de 2021. 
 
Per part dels serveis tècnics es proposa una nova m odificació que 
afectaria l'Annex I, articles 4 i  8. 
 
Vist l'informe de secretaria 10/2021 
 
Vist l'informe del Sotsinspector en cap de la polic ia local 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General 
 
Per tot el que s'ha exposat l'Alcalde proposa  al P le l’adopció dels 
següents 
 

A  C  O  R  D  S 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal 
reguladora dels espais públics i civisme (Annex I, articles 4 i 8), 
segons el text que s’adjunta al present acord. 
 
Segon.  Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de la 
modificació de l'ordenança pel termini de trenta di es hàbils mitjançant 
la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al t auler d'anuncis de la 
Corporació i a la pàgina web municipal als efectes que durant aquest 
termini d'exposició pública es puguin presentar al· legacions i/o 
suggeriments.  
 
Tercer.  Pel cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin 
suggeriments ni al·legacions, la modificació de l'o rdenança s'entendrà 
aprovada definitivament sense necessitat de nou aco rd. En aquest supòsit 
es procedirà a fer pública l'aprovació definitiva d e la modificació de 
l'ordenança  i es donarà compte a la Subdelegació del Govern de Barcelona 
i a la Direcció General d'Administració Local del D epartament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya als efec tes previstos a l'art. 
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de  les bases de règim 
local; i transcorregut el termini de 15 dies hàbils  des d'aquesta 
comunicació, de conformitat amb el que determina l' art. 70.2 de la Llei 
70.2 de la Llei 7/1985, es procedirà a la publicaci ó del text íntegre al 



Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anunc is de la Corporació, i 
es trametrà ressenya al Diari Oficial de la General itat que faci 
referència al BOP en el qual hagi estat publicat el  text íntegre. 
 
 
ANNEX I. INSTAL·LACIÓ DE CADIRES, VETLLADORS, PARA- SOLS, I SIMILARS 
 
Article 4. Jardineres 
En les terrasses situades en la calçada, s'haurà d'instal·lar una línia de jardineres amb una separació màxima 
de 2m al llarg de l'ocupació de la mateixa, per tal de preservar o separar els usuaris de les terrasses del trànsit 
rodat i/o estacionat.   
La jardinera ha de ser rectangular fabricada en xapa en acabat acer corten amb tractament antiòxid i vernís 
protector de mesures 970mm x 300mm i 750mm d’alçada. 
El manteniment de les jardineres així com la terra, plantes, etc anirà a càrrec de la persona titular de 
l’autorització d’ocupació de la via pública. 
 
Article 8. Model d'instància 
La petició d'autorització de terrasses i vetlladors en sòl d'ús públic s'haurà de formular en el model oficial 
corresponent sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública adjuntant les següents dades i documentació: 

- Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d'identitat de l'interessat, quan es tracta de 
persones físiques i, quan es tracta de persones jurídiques, les dades seran les del número 
d'identificació fiscal. 
Quan el signant actuï per representació, s'haurà de fer constar el nom, cognoms, adreça, dades del 
document nacional d'identitat i qualitat en què obra el signant mitjançant poder notarial o autorització. 

- Croquis de la terrassa amb mides on es detallin tots els elements que es desitgen instal·lar. 
- La situació de les jardineres en les terrasses la determinarà l’Ajuntament.  
- En les terrasses o vetlladors amb estufes s'haurà d'aportar una memòria relativa a les 

característiques tècniques, físiques i estètiques de l'estufa. Certificat d'homologació de l'estufa. 
- Fixació de la durada de l'ocupació en base al que determina l'article 2.d) d'aquesta normativa 

reguladora. 
- Document acreditatiu de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil del local extensiva 

als elements instal·lats pel mateix en la via pública i últim rebut de pagament justificatiu de la seva 
vigència. 

 
En els casos d'autoritzacions de terrasses o vetlladors en què l'espai d'ús de sòl sigui de titularitat privada 
s'adjuntarà a més a més la següent documentació; 

- Autorització del propietari o propietaris de l'espai físic en el qual ha de desenvolupar-se l'activitat. 
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=769.0&e
ndsAt=1213.0 
 
 
            Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM; 1 ERC-A M 
            Voten en contra: - 
            S'abstenen:  4 CANVIEM 
 

_____________________ 
 
 
9. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN 

EDIFICI AÏLLAT PER A RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A 
GENT GRAN A MONTMELÓ 

 
 
En data 28 de setembre de 2021, el Ple de l'Ajuntam ent, va aprovar els 
plecs de clàusules administratives i tècniques part iculars per a la 
licitació del contracte d’obres per la construcció d’un edifici aïllat 
per a Residència assistida i Centre de dia per a ge nt gran a Montmeló. 
 



Dins del termini establert per a la presentació de proposicions, es va 
presentar una única oferta de l'empresa ABOLAFIO CO NSTRUCCIONS, SL, S.A. 
amb NIF B 62752316. 
 
En data 5 de novembre de 2021, la Mesa de contracta ció es va reunir per 
l'obertura del sobre A, mitjançant l'eina de Sobre Digital, i desxifrant 
la proposició presentada en temps i forma. Un cop e xaminada la 
documentació, per part de la Mesa de Contractació, l'empresa va quedar  
admesa en el procés de licitació. 
 
En data 10 de novembre de 2021, a les 8.00 h, la Me sa de contractació es 
va reunir per l'obertura del sobre B, mitjançant l' eina de Sobre Digital, 
i desxifrant la proposició presentada en temps i fo rma. Un cop examinada 
la documentació, la Mesa de contractació i va proce dir a la valoració de 
la proposta presentada referent als criteris avalua bles de forma 
objectiva, obtenint-se la següent puntuació: 
 
 

Licitador  Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criter
i 4 

Criteri 
5 

Criteri 
6 

Criter
i 7 

Criter
i 8 

Criteri 
9 

Criteri 
10 

Puntuació 
final 

ABOLAFIO 
CONSTRUCCION
S, S.L. 

45,00 15,00 8,00 9,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 83,00 

 
 
En data 15 de novembre de 2021 es requereix a l’emp resa ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS, SL amb NIF: B 62752316, per tal que aporti la documentació 
requerida segons el PCAP,  i dipositi la garantia d efinitiva en els 
termes que s’estableixen al PCAP i a l’article 159,  punt 4, apartat f) 4t 
de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes  del Sector Públic. 
 
Vist que l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL ha ap ortat, dins el termini 
establert, la documentació requerida i el justifica nt del dipòsit de la 
garantia definitiva per un import corresponent al 5 % de l'import 
d'adjudicació. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General. 
  
Per tot l'exposat l'Alcalde proposa al Ple l'adopci ó dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Declarar vàlida la licitació i ratificar tots els acords presos 
per la Mesa de contractació. 
 
Segon.-  Adjudicar el contracte d'obres per la construcció d’un edifici 
aïllat per a Residència assistida i Centre de dia p er a gent gran a 
Montmeló a l'empresa, ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL (N IF B 62752316), per un 
import de 2.003.797,12 € (IVA exclòs) + 420.797,40 € en concepte del 21% 
d'IVA, fent un total de 2.424.594,52 € (IVA inclòs) . 
 
Tercer.-  Establir un termini màxim de 12 mesos, des de la d ata de 
formalització del contracte, per a la finalització de les obres 
realitzades per l'empresa adjudicatària.  



 
Quart.-  Aprovar la despesa derivada de la realització de l 'obra 
esmentada, per un import de 2.424.594,52 € (IVA inc lòs) amb càrrec a la 
partida 2310-622000 Construcció nova residència Gent Gran . 
 
Cinquè.-  Declarar la despesa pluriennal per als exercicis 2 022 i 2023 i 
assumir el compromís de consignar la quantitat nece ssària per a 
l'acompliment dels acords anteriors en el pressupos t anual de despeses 
que correspongui. 
 
Sisè.-  Formalitzar el contracte, d'acord amb l'article 15 3 del LCSP i la 
clàusula Quinzena del Plec de clàusules administrat ives, dins del termini 
de quinze (15) dies hàbils a comptar des del següen t al de la notificació 
de l’adjudicació.  

Setè.-  Notificar els presents acords a l’adjudicatari, al  departament de 
Serveis Econòmics d'aquest Ajuntament, a les empres es licitadores i 
publicar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Montmeló. 
 
Vuitè.-  Inscriure aquesta contractació al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=1213.0&e
ndsAt=1667. 
 
 

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
 

_____________________ 
 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE NOMENCLÀTOR 

 
 
Fets, 
 
Atès que s'ha detectat la necessitat de donar noms a diferents vies, 
espais públics i equipaments del municipi, així com  també la necessitat 
de tenir un marc legal per tal de procedir en l'ass ignació d'un nom per a 
noves vies i nous espais públics i equipaments del municipi.  
 
Atès que és prioritari crear un òrgan amb la capaci tat de donar nom a 
vies, espais públics i equipaments municipals segui nt uns criteris que 
prioritzin la incorporació de la toponímia local, e lements de la vida 
col·lectiva, la paritat de gènere, senyals identita ris del municipi, la 
memòria històrica local i la memòria democràtica. 
 
Atès que l'article 75.1 del Reial Decret 1690/1986,  d'11 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació  de les Entitats 
Locals, disposa que els ajuntaments mantindran actu alitzada la 
nomenclatura i retolació de les vies públiques i la  numeració dels 
edificis, informant a totes les administracions púb liques interessades. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la regidora de Cultura  i Patrimoni Cultural 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
 



                                                                                
A C O R D S 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament Municipal de Nomen clàtor de 
l'Ajuntament de Montmeló, segons el text que s’adju nta als presents 
acords. 
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del 
reglament pel termini de trenta dies hàbils mitjanç ant la publicació de 
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Pro víncia, al Diari 
Oficial de la Generalitat, al tauler d'anuncis de l a Corporació i a la 
pàgina web municipal als efectes que durant aquest termini d'exposició 
pública es puguin presentar al·legacions i/o sugger iments. 
 
Tercer.- Pel cas que durant el termini d'exposició pública n o es formulin 
suggeriments ni al·legacions, el reglament s'entend rà aprovat 
definitivament sense necessitat de nou acord. En aq uest supòsit es 
procedirà a fer pública l'aprovació definitiva del reglament  i es donarà 
compte a la Subdelegació del Govern de Barcelona i a la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de la Presidè ncia de la Generalitat 
de Catalunya als efectes previstos a l'art. 65.2 de  la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local; i transcorregut el 
termini de 15 dies hàbils des d'aquesta comunicació , de conformitat amb 
el que determina l'art. 70.2 de la Llei 70.2 de la Llei 7/1985, es 
procedirà a la publicació del text íntegre al Butll etí Oficial de la 
Província, al tauler d'anuncis de la Corporació, i es trametrà ressenya 
al Diari Oficial de la Generalitat que faci referèn cia al BOP en el qual 
hagi estat publicat el text íntegre. 
 
REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR I DEL 
PROCEDIMENT PER A L'ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS DE VIES, ESPAIS I EQUIPAMENTS DEL 
MUNICIPI DE MONTMELÓ 
 
PREÀMBUL 
 
El nomenclàtor de vies urbanes i espais públics con stitueix una riquesa 
patrimonial que posa en contacte la llengua i la cu ltura amb el seu territori i, 
per tant, forma part de la història del municipi. 
 
 
Aquestes denominacions formen part del patrimoni co l·lectiu i aporten un 
reconeixement públic a la manera popular de denomin ar i vincular els espais a una 
causa, a la memòria d’una 
personalitat o a un esdeveniment, i incorporen un v alor afegit de caràcter 
afectiu a l’espai objecte de denominació, que contr ibueix a reforçar la 
identificació amb l’entorn més pròxim i el sentimen t ciutadà de pertinença a la 
col·lectivitat. 
 
El nomenclàtor de vies urbanes i espais públics és,  doncs, un patrimoni 
col·lectiu de la ciutat que a més de ser un element  d’informació sobre la 
història dels llocs que anomena, és l’element ident ificador bàsic del territori i 
serveix per acotar-lo i definir-lo. Per tant, cal s otmetre l’assignació de noms a 
unes regles sistemàtiques, ordenades i clarament es tablertes. 
 
Amb aquesta voluntat d’establir un mecanisme i un r eglament que permeti dur a 
terme correctament la competència de les corporacio ns locals en ordre a 
l’establiment de la denominació dels vials, es crea  la Comissió del Nomenclàtor i 
el seu reglament de funcionament.  
 



Com a criteri general, caldrà procurar que la nova denominació de vials vagi 
directament lligada amb el costum, la tradició o la  història de la zona que es 
pretén nomenar, vetllant per a la conservació de to pònims existents al municipi. 
Així mateix, la Comissió de Nomenclàtor cercarà l’e quilibri en la composició del 
nomenclàtor entre personalitats femenines i masculi nes en la denominació de vials 
i espais de la ciutat, adoptant criteris de discrim inació positiva envers els 
noms femenins, com a mesura correctora de la discri minació històrica que han 
patit les dones, no reconeguda fins avui. 
 
Les directrius bàsiques que recull aquest reglament  s’emparen en el Decret 
78/1991 de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia i la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística, i la resolució de 16 de ma rç de 2015, de la 
Subsecretaria, per la que es publica la resolució d e 30 de gener de 2015, de la 
Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de 
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autò nomes i les Entitats Locals, 
sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal 
(BOE núm. 71, de 24 de març de 2015). S’han pres en  consideració les indicacions 
derivades de la Comissió de Toponímia de Catalunya,  creada l’any 2001 i regulada 
pel Decret 59/2001,de 23 de gener, especialment pel  que fa a les indicacions 
sobre els criteris per a la toponímia en l’àmbit mu nicipal. Finalment, pel que fa 
a criteris de denominació, es prenen també en consi deració les indicacions 
derivades de la Llei 52/2007 de 26 de desembre, de la memòria històrica. 
 
CAPÍTOL I 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte 
Determinar el procediment de la denominació de les vies, espais i equipaments del 
municipi. 
 
Article 2.- Àmbit d’aplicació 
Aquest reglament serà d’aplicació en tot el terme m unicipal de Montmeló. 
 
Article 3.- Definicions i conceptes 
1. Als efectes d’aquest reglament s’entén per: 
A. Vies urbanes: Les que transcorren íntegrament pe l sòl urbà i, en funció de la 
seva definició lingüística, portaran preferentment la denominació d’avinguda, 
baixada, carrer, carreró, passatge, passeig, plaça,  rambla, ronda i travessia. 
B. Travessera: La part d’una carretera que transcor re per nucli urbà s’anomenarà 
preferentment carretera o travessera. 
C. Vies rurals: Les compreses dins el terme municip al que transcorren per sòl 
rústic, portaran preferentment la denominació de ca mí. 
D. Espais públics: Els terrenys de titularitat públ ica i d’ús públic destinats a 
activitats d’esbarjo, activitats lúdiques, educativ es, culturals, etcètera. En 
funció de la seva definició lingüística poden anome nar-se jardí, mirador, parc, 
pla, rotonda, etcètera. 
E. Equipaments i altres centres públics: Els centre s i dependències municipals on 
es prestin els serveis als ciutadans. 
2 Per a la denominació dels diferents tipus de via,  espais o equipaments 
recollits en el punt anterior, s’utilitzarà de mane ra primordial el que es recull 
a l’apartat anterior per a cada tipologia. No obsta nt això, de manera motivada, 
la Comissió de Nomenclàtor podrà disposar-ne d’altr es. 
3 La denominació es composarà del tipus de via o es pai i el nom específic. Pel 
que fa als equipaments, la denominació podrà anar a companyada del destí de 
l’equipament o la identificació de l’activitat del centre. 
 
CAPÍTOL II 
 
CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR 
 
Article 4 .- Creació i objectiu 



Es crea la Comissió de Nomenclàtor com òrgan d’asse ssorament, informe i consulta 
en relació a la determinació de les denominacions r ecollides en aquest reglament. 
 
Article 5.- Naturalesa jurídica 
La Comissió de Nomenclàtor de Montmeló és un òrgan d’assessorament de 
l’administració municipal adscrit a l'àrea de Cultu ra de l’Ajuntament de 
Montmeló, que té assignada la competència d’informa r, amb caràcter preceptiu i no 
vinculant, de tots els assumptes relatius a la deno minació de vies del municipi, 
de conformitat amb els articles 5 i 15 de la Llei 4 0/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Article 6.- Funcions 
Són funcions de la Comissió: 
1. Assessorar en relació a les propostes de denomin acions de vies i altres espais 
i equipaments públics. 
2. Informar de les propostes de denominació de vies  i altres espais i equipaments 
públics que es presentin per iniciativa municipal, entitats o persona 
interessada. 
3. Recollir informació referent a espais i equipame nts públics del poble sense 
denominació, resultants o no de remodelacions urban ístiques. 
4. Recollir les diverses propostes de noms per a vi es i espais públics del 
municipi. 
5. Elaborar i mantenir un catàleg dels noms de les vies públiques, espais públics 
i dels equipaments municipals. 
6. Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en pr evisió de futures 
denominacions. 
7. Revisar de manera periòdica el nomenclàtor de ca rrers i espais públics de la 
ciutat. 
8. Altres estudis i informes en relació als assumpt es que li siguin sotmesos en 
relació a l’objecte d’aquest reglament. 
 
Article 7.- Composició 
La Comissió de Nomenclàtor estarà formada per: 
Presidència: Alcalde o alcaldessa o persona en qui delegui. 
Secretària: La secretaria o secretari general de l’ Ajuntament. o persona en qui 
delegui. 
Vocals: 
• Regidora o regidor de Cultura 
• Tècnica o tècnic de Patrimoni 
• Tècnica o tècnic d’Urbanisme i Via Pública 
• Tècnica o tècnic d’igualtat 
• Tècnica o tècnic de l’Arxiu Municipal 
• Un regidor de cadascun dels grups municipals repr esentants al consistori 
• Un representant del Centre d’Estudis de Montmeló( CEM). 
• Un representant del Consell de Poble. 
 
Article 8.- Règim de sessions i presa de decisions 
1. La Comissió del Nomenclàtor es reunirà com a mín im un cop l’any, prèvia 
convocatòria de la Presidència. També podran sol·li citar la celebració d’una 
sessió extraordinària un mínim d’un terç dels membr es de la Comissió, amb escrit 
motivat i dirigit a la Presidència, la qual n’haurà  de convocar la reunió amb un 
màxim de 30 dies des de la recepció de la sol·licit ud. 
2. La Comissió es constituirà amb l’assistència, co m a mínim, de la meitat més un 
dels seus membres, i amb l’obligada presència de la  Presidència i Secretaria, o 
qui en cada cas les substitueixi. La Comissió també  quedarà vàlidament 
constituïda quan, malgrat no s’hagin acomplert els requisits de la convocatòria, 
estiguin reunits tots els seus membres i així ho ac ordin per unanimitat. 
3. Els membres de la Comissió prendran les decision s per unanimitat. Quan no 
sigui possible se sotmetran a votació. En cas de vo tació, les decisions es 
prendran per majoria simple i, en cas d’empat, deci dirà el vot de qualitat de la 
Presidència. 



4. La Presidència podrà convocar a les reunions alt res persones, amb veu però 
sense vot, en atenció al seu interès o coneixements  específics sobre el tema 
puntual a tractar, d’ofici o a petició de qualsevol  membre de la Comissió. 
5. En allò no previst en els apartats següents, el règim de sessions i presa de 
decisions de la Comissió es regirà per allò estable rt als articles 15 a 18 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del s ector públic, i articles 13 a 
20 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim juríd ic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, o altra leg islació que les substitueixi o 
complementi. 
 
CAPÍTOL III 
 
PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS 
 
Article 9.- Procediment de denominació 
1. Inici de l’expedient: l’expedient s’iniciarà per  part del servei competent de 
l’Ajuntament, a partir d’una proposta de denominaci ó de via pública, que podrà 
ser per part: 
a. d’un o varis membres de la Comissió del Nomenclà tor 
b. d’un veí/ veïna o veïns del municipi 
c. d’entitats i associacions de veïns del municipi 
d. de grups d’interès del municipi 
2. La Comissió del Nomenclàtor, un cop estudiat l’e xpedient, emetrà el seu 
informe, que podrà ser favorable o desfavorable, ju stificant-ne els motius i que 
presentarà al Ple municipal, previ dictamen de la c omissió informativa. Aquest 
informe contindrà necessàriament la denominació de les vies, espais i equipaments 
del municipi i el text informatiu que ha d’acompany ar el topònim a la retolació 
viària, si és el cas. 
3. Resolució de l’expedient: el servei responsable de la tramitació de 
l’expedient administratiu donarà difusió pública de  la resolució per la qual es 
determina el nou nom d’una via pública, espai públi c o equipament municipal, i la 
notificarà a les àrees i serveis tècnics municipals , els quals hauran d’introduir 
els canvis de denominació acordats en tots aquells registres, plans, padrons, 
plaques de carrers, etc., que puguin resultar afect ats. Així com, la resolució es 
notificarà també a les entitats i a les institucion s afectades i aquelles altres 
es que considerin oportunes. 
4. En cas de resolució desfavorable, l’expedient s’ arxivarà, un cop notificada a 
les parts interessades que hagin comparegut a l’exp edient. 
 
Article 10.- Propostes de particulars 
1. Les entitats públiques o privades, agrupacions d e veïns o particulars podran 
formular una petició de denominació que hauran de f ormalitzar en escrit raonat 
adreçat a l’alcalde o alcaldessa. 
2. La sol·licitud serà examinada en la primera reun ió de la Comissió de 
Nomenclàtor posterior a la data de presentació de l a petició. Si aquesta 
considera justificada la denominació demanada, emet rà un informe favorable, que 
donarà lloc a l’inici de l’expedient de denominació  si la petició es concreta en 
una via, espai o equipament. En cas que la petició no concretés el lloc objecte 
de la denominació, l’informe favorable suposarà la inclusió del nom proposat en 
el catàleg en futures denominacions. 
3. Quan la petició faci referència a una via, espai  o equipament en concret i la 
Comissió no estimi adient aquesta denominació concr eta, se’n podrà informar 
desfavorablement o determinar la inclusió de la pro posta de denominació en el 
catàleg per a altres futures denominacions. 
4. Si l’informe sobre la denominació proposada fos desfavorable, la Comissió 
n’elaborarà un informe raonat. 
5. El resultat de l’informe de la Comissió serà not ificat a l’interessat. 
 
Article.- 11 Altres supòsits 
1. En el supòsit de vies o espais oberts a l’ús púb lic de titularitat privada, la 
Comissió informarà sobre possibles denominacions. A  la sessió on es tracti sobre 
aquesta denominació hi podrà assistir el propietari  o un representant. 



2. En alguns supòsits de rellevància especial, es p odrà obrir un procés 
participatiu amb motiu de l’assignació d’un nom a u na via, espai o equipament 
públic. 
3. Pel que fa a les vies o altres zones públiques c onfrontants o compartides amb 
altres municipis, la denominació que es proposi s’h aurà de fer per consens amb el 
municipi de que formen part. 
 
Article 12.- Criteris genèrics de denominació 
1. Prioritzar la incorporació de la toponímia local  tradicional, rieres, camins, 
masies i muntanyes. Així com també elements que for men part de la vida 
col·lectiva, de la memòria històrica i dels senyals  d’identitat del poble, així 
com els personatges locals més rellevants. 
2. Prioritzar la presència de personatges femenins,  atesa l’escassa existència de 
noms de dona en el nomenclàtor. 
3. Prioritzar la presència de personatges relaciona ts amb la memòria democràtica. 
4. Conservar topònims que singularitzen les noves v ies a les quals s’han de posar 
noms: edificacions, oficis, personatges, etc. 
5. Conservar al màxim les denominacions referides a ls noms de comarques, 
municipis, entitats municipals, nuclis de població i accidents geogràfics o de 
qualsevol altre demarcació territorial, els quals e s determinaran sempre en 
llengua catalana. 
6. Incorporar elements o personatges claus d’àmbit nacional o universal. 
7. Defugir les duplicitats o noms similars que pugu in portar a confusió. Cas que 
la Comissió consideri d’interès utilitzar un nom se mblant a un altre existent, 
s’aplicarà a una tipologia d’espai diferent. 
8. Normalitzar els noms des del punt de vista lingü ístic, si bé es respectaran 
els cognoms i noms de lloc en la seva grafia tradic ional. 
9. Tendir en la mesura del possible a la homogeneït at temàtica dels noms dels 
vials per sectors. 
10. No es reutilitzaran per altres vies les denomin acions antigues de vies en les 
quals hagin figurat persones empadronades. 
11. En el supòsit de canvis de denominació es prior itzarà aquell que provoqui la 
menor incidència o repercussió als ciutadans. 
12. Amb caràcter general, i per tal de dotar la dec isió d’una major perspectiva 
històrica, la incorporació al Nomenclàtor de noms d e personatges no es farà abans 
de cinc anys després de la seva mort, llevat de cas os molt especials en què 
concorrin circumstàncies extraordinàries. 
13. No utilitzar denominacions de personatges vincu lats al regim franquista o amb 
els que es pugi fer apologia al nazisme. 
 
Article 13.- Comunicacions 
El departament de Secretaria, com a responsable de la tramitació de l’expedient 
administratiu, farà públics els nous noms i les mod ificacions en la nomenclatura 
dels carrers i altres vies i ho notificarà a les en titat veïnals i a les persones 
interessades que hagin comparegut a l’expedient. Ta mbé ho notificarà a entitats, 
empreses i organismes que prestin serveis públics d estinats a la col·lectivitat 
als quals pugui afectar.   
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=1667.0&
endsAt=2017. 
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11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC- CP AMB MOTIU DEL DIA 25 DE 
NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA V IOLÈNCIA VERS 
LES DONES 

 
 
Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la 
Violència vers les Dones, refermem el nostre ferm c ompromís per erradicar 
la violència masclista i prioritzar les polítiques centrades en els drets 
de les dones, la meitat de la població.  
 
Enfront del discurs negacionista de certs partits, els i les socialistes 
reivindiquem que només el feminisme garanteix una s ocietat lliure de 
masclisme i de la seva pitjor cara, els assassinats  per violència de 
gènere: a Catalunya,  8 dones han estat assassinade s aquest any (177 des 
de 2003). A més, des del 2013, 57 menors han quedat  orfes, i des de 2019, 
5 menors han estat assassinats per violència vicàri a. Les dades oficials 
només són la punta de l'iceberg. Darrere de la fred or de cada xifra i 
cada percentatge està la vida d'una dona.  
 
La violència masclista té moltes cares: segons dade s publicades a la 
darrera Macroenquesta del 2019, el 41,4% de les don es enquestades a 
Catalunya han estat víctimes de violència masclista  en l’àmbit de la 
parella al llarg de la seva vida. Segons l’Observat ori de la Igualtat de 
Gènere de l’Institut Català de les Dones, l’any 201 9 es van registrar 
1.899 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, produint-se un 
increment del 13,2% respecte de l’any anterior. L’e dat més freqüent de 
les víctimes de delicte contra la llibertat i la in demnitat sexual va ser 
d’entre els 11 i els 20 anys i dels agressors entre  21 a 30 anys. La 
Fiscalia General de l'Estat  va alertar en la Memòr ia Anual 2019 sobre 
l'augment de la violència i els delictes de natural esa sexual de nois 
menors d’edat a noies menors i ho va relacionar amb  l'ús de la 
pornografia a través de les xarxes socials, i també  alerta de l’augment 
del 55% de grooming (assetjament sexual a menors a Internet) respecte a 
l’any anterior i un 175% respecte a 2018.   
 
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no 
pot permetre que la meitat de la població pateixi v iolència. Per això, 
reivindiquem les polítiques feministes com l'instru ment més útil per 
lluitar contra la violència masclista, aconseguir l a igualtat real i 
efectiva entre dones i homes, i garantir el complim ent de l'agenda 
feminista: 
 
1. Fomentar la coeducació al llarg de la vida per c onstruir una 
ciutadania plena, lliure de la tirania dels rols de  gènere. 
2. Prioritzar la lluita contra la violència masclis ta. 
3. Garantir la igualtat laboral i la igualtat salar ial. 
4. Promoure la corresponsabilitat fomentant nous mo dels de masculinitat. 
5. Lluitar contra la mercantilització del cos de le s dones en totes les 
seves formes: ventres de lloguer i pornografia. 
 
Només amb polítiques feministes aconseguirem una so cietat lliure de 
masclisme i de la seva violència. Amb orgull, reivi ndiquem el nostre 
llegat i treball polític diari, perquè, objectivame nt, les dones només 
hem avançat en drets amb governs socialistes: el dr et al divorci i a 
l'avortament, la Llei integral contra la violència de gènere i l'actual 
Pacte d'Estat, la Llei d'autonomia personal i atenc ió a la dependència, 
la Llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, la  lluita contra la 



bretxa salarial o l'equiparació dels permisos de pa ternitat i maternitat, 
són només alguns exemples de les polítiques sociali stes. 
 
Per a nosaltres, la lluita contra el masclisme és u na qüestió d'Estat. El 
govern socialista ha transferit anualment recursos del Pacte d'Estat per 
lluitar contra la violència de gènere (aquest any h an estat 12,96 M€). Ho 
ha fet per incrementar els recursos i les accions p olítiques, no per 
reemplaçar les polítiques que haurien de fer i no f an alguns Governs 
autonòmics que, com a Catalunya, tenen les competèn cies transferides. La 
Generalitat rep uns 13 M€ en transferències del Gov ern central gràcies al  
Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, però l es entitats encara 
esperen mig milió que el Govern els deu per al dese nvolupament de 
projectes. 
 
Catalunya lidera el percentatge de dones que han pa tit violència 
masclista i dictamina menys ordres d'allunyament. E xigim al Govern de la 
Generalitat que prioritzi la comissió de partits po lítics per començar a 
redactar, amb 3 anys de retard, el Pacte català con tra la violència 
masclista. 
 
Seguim treballant l'agenda feminista amb aliances a mb les dones i també 
amb els homes compromesos amb la igualtat efectiva entre dones i homes. 
Només treballant en xarxa i des de la complicitat i  sororitat contra el 
patriarcat, aconseguirem batre'l i fer realitat l'a genda feminista.  
 
Per tot això, i enfront de tot això, reafirmem el n ostre compromís amb el 
feminisme, amb la lluita contra la violència mascli sta i amb la igualtat 
efectiva entre dones i homes. Només una societat en  la qual les dones no 
sofreixin violència per ser dones pot ser considera da completament 
lliure, només una democràcia lliure de violència ma sclista és una 
democràcia plena. 
 
Perquè sense drets no hi ha igualtat real, perquè s ense igualtat no hi ha 
llibertat d'elecció, reivindiquem les polítiques fe ministes per assolir 
una societat lliure de violència masclista. 
 
Per tot això i vist l'informe favorable de la Comis sió Informativa 
General, el Grup municipal socialista, proposa al P le l'adopció dels 
següents  
 

A C O R D S: 
 
Primer.  Instar la Generalitat a fomentar la coeducació al llarg de la 
vida per a construir una ciutadania plena i lliure dels rols i 
estereotips de gènere, ser un govern exemplar en la  lluita contra la 
violència masclista i contra els discursos negacion istes i misògins, 
garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial , promoure la 
corresponsabilitat fomentant nous models de masculi nitat i lluitar 
activament contra la prostitució i perseguir el pro xenetisme 
 
Segon.  Ratificar el ferm compromís del nostre Ajuntament amb les 
polítiques feministes, els drets de les dones i l'e rradicació de 
qualsevol mena de violència contra les dones, i dot ar dels recursos 
econòmics adequats els instruments de lluita contra  totes les formes de 
violència masclista i el discurs negacionista i pos icionament polític que 
negui la violència que pateixen les dones pel fet d e ser dones. 
 



Tercer . Impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Inte gral contra la 
violència de gènere de 28 de desembre de 2004, en e l Pacte d'Estat en 
matèria de violència de gènere en el marc de les co mpetències locals, 
així com el seu seguiment i exigir al Govern de la Generalitat que 
prioritzi la comissió de partits polítics per comen çar a redactar el 
Pacte català contra la violència masclista. 
 
Quart.  Exigir a la Generalitat el pagament del mig milió d'euros que el 
Govern hi deu a les entitats per al desenvolupament  de projectes. 
 
Cinquè.  Sumar el nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis  Lliures de 
Tràfic per lluitar amb eficiència contra el tràfic de nenes i dones per a 
l'explotació sexual.  
 
Sisè.  Col·laborar amb les associacions de la societat ci vil que lluiten 
contra la violència masclista, els discursos misògi ns i que treballen per 
la igualtat d'homes i dones, i coordinar-nos en acc ions conjuntes per 
rebutjar totes les formes de violència contra les d ones i manifestar el 
nostre compromís amb les víctimes. 
 
Setè.  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la General itat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les associa cions empresarials i 
sindicals, i a les associacions municipalistes FMC i AMC. 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=2017.0&e
ndsAt=2886. 
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12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER  LA LLUITA 

CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, SUPORT AL COMPLIMENT DEL PACTE VERD 
EUROPEU I MANIFESTAR EL SEU REBUIG A LA MORATÒRI A DE LA 
GENERALITAT RESPECTE A LES PLANTES DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA  I 
L’AMPLIACIÓ DE LES MATEIXES 

 
 
No hi ha pla B pel nostre planeta. De no existir po lítiques 
complementàries de reducció de les emissions, es pr eveu que la 
temperatura mundial augmenti al llarg d’aquest segl e. Activitats humanes 
com el consum de combustibles fòssils, la desforest ació, i l’agricultura 
i ramaderia generen emissions de diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), 
òxid nitrós (N2O) i fluorocarburs. Aquests gasos d’ efecte hivernacle 
atrapen el calor i provoca l’escalfament del planet a.  
 
La Comissió Europea va presentar al desembre de 201 9 el Pacte Verd 
Europeu i a l’actualitat proposa un paquet de mesur es amb les que pretén 
aspirar a més en matèria de reducció de les emissio ns de gasos d’efecte 
hivernacle pel 2030 i descarbonitzar l’economia de la Unió Europea pel 
2050, a l’abril de 2021 la Comissió var acordar int ensificar l’ambició 
climàtica de l’objectiu de reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle de manera que passin del 40% al 55% pel 2030 respecte els 
nivells de 1990. 
 
El febrer de 2020 es va publicar, per part del Depa rtament de Territori i 
Sostenibilitat i de la Oficina Catalana del Canvi C limàtic, l’Informe de 



progrés del compliment dels objectius de reducció d ’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH). Avaluació de les emi ssions de GEH a 
Catalunya, 1990-2017. 
 
El treball determina que l’any 2017 del total d’emi ssions catalanes un 5% 
foren degudes al sector residus i acaba dient: L’ac tivitat que més va 
contribuir a les  emissions de GEH va ser la deposi ció de residus urbans 
als abocadors, responsable del 77% de les emissions  en aquest àmbit. 
 
La Unió Europea també en la seva directiva sobre re sidus, 2018/850 del 
Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 20 18  relativa a 
l’abocament de residus fixa que: els Estats membres  adoptaran les mesures 
necessàries per a garantir que pel 2035 la quantita t de residus 
municipals depositats en abocador es redueixi al 10  %, o a un percentatge 
inferior i fixa com una de les formules de tractame nt abans que la 
deposició dels mateixos als abocadors, la seva valo rització a través de 
recuperació energètica.  
  
La majoria de països europeu de la zona central i n ord tenen una forta 
cultura i sensibilitat ambiental. Per tant han fet i fan un important 
esforç de minimització de la generació de residus. Tots ells han 
minimitzat l’ús de l’abocador. De fet la majoria d’ ells compleixen els 
objectius comunitaris dels futurs anys. Malgrat aix ò, tots ells tenen una 
forta implantació de la valorització energètica. 
La Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agen da Rural del Govern de 
Catalunya va manifestar que dictaria una moratòria de la creació de noves 
plantes de valorització energètica, de l’ampliació de las ja existents a 
Catalunya, així com el seu tancament. Aquest fet és  d’una gravetat tal 
que comportaria que s’incomplissin els acords Europ eus en matèria de GEH 
així com la creació de nous abocadors a Catalunya.  
 
Per tot això i vist l'informe favorable de la Comis sió Informativa 
General, el Grup municipal socialista, proposa al P le l'adopció dels 
següents  

A C O R D S 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Montmeló mostra el seu total supor t i voluntat 
de compliment del Pacte Verd Europeu, de la Directi va (UE) 2018/850 del 
Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 20 18 i del Decret 
646/2020, de 7 de juliol, pel que es regula la elim inació de residus 
mitjançant el dipòsit en abocador. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Montmeló mostra el seu rebuig a la  moratòria de 
creació de noves plantes de valorització energètica   així com de la seva 
ampliació en tant implicaria incomplir els acords e uropeus respecte 
generació de GEH així com la proliferació d’abocado rs a Catalunya.  
 
TERCER.-  Traslladar l’aprovació d’aquests acords al Parlam ent de 
Catalunya i al Departament d’Acció Climàtica, Alime ntació i Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=2886.0&
endsAt=3395. 
 
            Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM 
            Voten en contra: 1 ERC-AM 
            S'abstenen:  4 CANVIEM 



_____________________ 
 
 
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANVIEM PER DEMANAR A ADIF MILLOR ES 

ENERGÈTIQUES I DE SERVEIS A L’ESTACIÓ DE MONTMELÓ  
 
Atès que des del 31 de desembre del 2004 l’ Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) és el titular de les instal·lacions 
ferroviàries a Espanya.  
Atès que segons l’Addenda al Protocol de 2005, subs crita el 26 de 
novembre del 2010 per l’Ajuntament de Montmeló, la Generalitat de 
Catalunya, el Ministeri de Foment i ADIF, l’Ajuntam ent cedeix a ADIF el 
sòl i l’aprofitament urbanístic resultant de la zon a del soterrament de 
les vies ferroviàries.  
 
Atès que l’estació de rodalies de Montmeló es situa  a la zona central del 
nucli urbà, amb l'edifici de viatgers a peu de carr er i les vies 
soterrades des de l'abril del 2012. Disposant d’un parell d'escales 
mecàniques (una de pujada i una de baixada) per fac ilitar l'enllaç entre 
el vestíbul de l’estació i cadascuna de les dues an danes.  
 
Atès que al Pla de Mobilitat Urbana de l’Ajuntament  de Montmeló, aprovat 
el maig del 2012 i vigent a dia d’avui, una de les set línies 
estratègiques és: “ Fomentar l’ús de la bicicleta, tant a nivell urbà c om 
interurbà, creant les condicions infraestructurals,  de gestió del trànsit 
i d’educació viària necessàries per a la seva utili tzació. ” En aquesta 
línia l’Ajuntament de Montmeló també va aprovar un moció per fomentar una 
mobilitat més sostenible i saludable i menys contam inant, consensuada i 
aprovada per unanimitat per tots els grups polítics  el 31 de gener del 
2017, amb el següent acord segon: “ Ampliar i millorar les possibilitats 
d'aparcaments de bicicletes per fer que aquests sig uin més segurs i 
ofereixen més confiança als usuaris en la seva util ització, i 
especialment a l'entorn dels centres i equipaments públics del municipi, 
com ara els esportius, educatius o sanitaris, així com les principals 
estacions de transport del municipi. ”  
 
Atès que seguint el Pla de Protecció Civil de Montm eló, homologat el 25 
de maig del 2017, Montmeló disposa a dia d’avui amb  5 desfibril·ladors 
fixes (Pavelló poliesportiu, Camp de futbol, Sala P olivalent de La 
Torreta, Centre d’Atenció Primària i Protecció Civi l) i dos de mòbils 
(cotxes de la Policia Local).  
 
Atès que Adif i Adif Alta Velocitat, segons el seu Informe de Gestió 
Exercici 2020, “ gestionen el patrimoni immobiliari de la seva titul aritat 
amb la finalitat de tenir un impacte positiu en les  comunitats en les que 
es troben, generant un valor compartit que repercut eixi en un benefici 
per a tota la societat. D’aquesta manera, contribue ixen al 
desenvolupament sostenible del sistema ferroviari i  a la seva integració 
urbanística-ferroviària a les ciutats, en línia amb  les polítiques 
marcades per les institucions competents. ”  
 
Atesa la emergència climàtica i els Objectius de De senvolupament 
Sostenible/Agenda 2030, que totes les administracio ns estan implementant, 
per exemple amb ajudes per la implementació d’energ ies renovables com les 
publicades aquest novembre del 2021 per l’Institut Català de l’Energia. 
 



Des del grup municipal de CANVIEM MONTMELÓ proposem  al Ple de 
l'Ajuntament de Montmeló el trasllat dels següents 
 

A  C  O  R  D  S 
 
1) Dotar les escales mecàniques actuals de sensors per tal que s’aturin 
quan ningú les fa servir.  
 
2) Convertir l’estació en espai cardioprotegit, dot ant-la d’un 
desfibril·lador d’ús públic i accessible.  

3) Instal·lar a la teulada de l’edifici plaques sol ars fotovoltaiques per 
auto-abastir d’energia elèctrica l’estació i voltan ts.  

4) Amb la nova instal·lació energètica facilitar pu nts de carrega de 
mòbils i dispositius electrònics (mòbils, portàtils , tauletes...) a dins 
l'estació i punts de carrega de bicicletes, patinet s i vehicles elèctrics 
al nou aparcament tancat, previst al costat de l’es tació.  

5) Traslladar aquests acords a ADIF, a l’Institut C atalà de l’Energia, a 
Protecció Civil de Montmeló, a l’ATM i a l’Associac ió per a la Promoció 
del Transport Públic.  
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=3395.0&
endsAt=3770. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
 

_____________________ 
 
 
14.  MOCIONS 

 
No n'hi hagué. 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=3770.0&e
ndsAt=3775. 
 

_____________________ 
 
 
15. DONAR COMPTE DE L ES 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 de l dia 26 d'octubre de 
2021, data en la qual va tenir lloc la darrera sess ió plenària ordinària, 
fins a l'actualitat. 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=3775.0&e
ndsAt=3788. 
 
 

_____________________ 
 



16. PRECS I PREGUNTES 
 
 
No n'hi hagué. 
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017d5625f143004e?startAt=3788.0&e
ndsAt=4783. 
 
 

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


