
 
 

PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
A la vila de Montmeló, a un quart menys cinc de nou  del vespre del dia 21 de desembre de 
2021, es van reunir, sota la presidència del senyor  alcalde, els regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària de la Corp oració, a l'objecte de celebrar sessió 
extraordinària 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 electrònics 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 redacció 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 De-
cret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, 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 llicència Pro del programa Zoom de vídeoconferències i reunions virtuals. 
 
 

_______________ 
 
 
Obert l'acte per la presidència, es va procedir a d ebatre els assumptes següents, inclo-
sos a l'ordre del dia: 
 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE LA MODIFICACIÓ DE DELEGACIONS D'ATRIBUCIONS ESPECÍFIQUES 

EFECTUADES PER L'ALCALDE ALS REGIDORS. 
 
 
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA 
 
2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 6/2021 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY 2022 INTEGRAT PEL PRESSUPOST 

DE L'AJUNTAMENT I CAN DOTRAS, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABI TATGE 
 
4.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AL PM04 ESCULTOR LLIMONA. 



 
 
GRUPS MUNICIPALS 
 
5.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ. 
 
  

_______________ 
 
 
 
 
1.  DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE LA MODIFICACI Ó DE DELEGACIONS D'ATRIBU-

CIONS ESPECÍFIQUES EFECTUADES PER L'ALCALDE ALS REG IDORS. 
 
 
Vist que el Decret d'Alcaldia de 3 de desembre de 2 021 va resoldre el següent: 

 
"DECRET DE L'ALCALDIA 

 
Fets 
 
1. En data 26 de maig de 2019 es van celebrar les e leccions convocades mitjançant Reial 
Decret 209/2019, d'1 d'abril de 2019. 
 
2. El dia 15 de juny de 2019 es va constituir el no u ajuntament i en data 20 de juny de 
2019 es va donar compte al ple del decret de les me sures organitzatives i necessàries 
relatives al cartipàs municipal, entre les quals es taven les delegacions generals i espe-
cials per la direcció, proposta i gestió dels assum ptes corresponents a les diferents 
àrees. 
 
3. Des del 20 de juny de 2019 les delegacions d'atr ibucions específiques en matèries con-
cretes s'han modificat en tres ocasions mitjançant  decrets d'alcaldia de dates 31 de 
març de 2020, 29 de gener de 2021 i 24 de febrer de  2021. 
  
4. Vista la nova proposta de modificació per part d e Gerència 
 
Fonaments de dret 
 
1. En ús de les atribucions que  em confereix  l'ar ticle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'a-
bril, reguladora de les bases de règim local i  
 
2. L'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28  d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la llei municipal i de règim local de Cata lunya 
 
Per tot això, 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Modificar les delegacions d'atribucions específiqu es següents: 
 
- ÀREA DE PRESIDÈNCIA - Pere Rodríguez Rodríguez 
 
Participació ciutadana  Ariadna Ojeda Ojeda 
Bon Govern i Transparència  Pere Rodríguez Rodrígue z 
 
- ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HA BITATGE - Pere Rodríguez Rodríguez 
 
Via pública     Alfonso Jiménez Martín 
Habitatge     Pere Rodríguez Rodríguez 
 
- ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA - Lluis Esteban García  
 
Tecnologia i sistemes   Pere Rodríguez Rodríguez 
 
- ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR - María Mar Hernández Sánchez   
 
Civisme i convivència   Mar Hernandez Sánchez 
Feminisme i Igualtat  Mar Hernández Sánchez 
 
 



 
- ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA - Ariadna Ojeda Lafuente 
 
Gent gran     Pere Rodríguez Rodríguez 
 
SEGON. Donar compte d'aquesta resolució a la propera sess ió de Ple. 
 
TERCER. Notificar la present resolució als interessats." 
 

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General. 

Per tot això i a proposta de l'Alcalde el Ple de l' Ajuntament adopta el següent 

A C O R D 

Donar compte de la resolució presa per l'Alcaldia e n data 3 de desembre de 2021 en rela-
ció a la modificació en algunes delegacions d'atrib ucions específiques efectuades per 
l'alcalde als regidors.  
 

_____________________ 
 
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017dd6d62770012c?startAt=0.0&endsAt=201.0 
 
 
 
 
2.  APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACI Ó DE PRESSUPOST 6/2021 

 
Vista la necessitat de suplementar diferents partid es pressupostàries, finançats amb bai-
xes de crèdits i majors 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’ap rova 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 6 /2021, de l'Ajuntament de 
Montmeló, referent a suplementacíó de crèdits, fina nçats amb baixes per anul·lació de 
crèdits i majors ingressos, segons detall següents:  
 
 
SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS 
 
CAPÍTOL II   57.000.- 
CAPÍTOL IV  128.200.- 
CAPÍTOL VI  796.000.- 
 
Aquestes modificacions es financien amb: 
 
BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
CAPÍTOL II   128.200.- 
CAPÍTOL IV    92.000.- 
 
MAJORS INGRESSOS 
 
CAPÍTOL IV   75.000.- 
CAPÍTOL vII   36.000.- 



CAPÍTOL IX  650.000.- 
 
 
 
SEGON.- Aprovar l'expedient de modificació de pressupost  2/2021, de l'Organisme Autònom 
"Residència Can Dotras", referent a suplementacíó d e crèdits, finançats amb majors in-
gressos, segons detall següents: 
 
 
SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS 
 
CAPÍTOL I   62.000.- 
CAPÍTOL II    4.500.- 
 
Aquestes modificacions es financien amb: 
 
MAJORS INGRESSOS 
 
CAPÍTOL IV   66.500.- 
  
  
TERCER.- Exposar al públic en el termini reglamentari de qu inze dies hàbils mitjançant un 
edicte en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Ofic ial de la Província. 
 
QUART.-  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'exposi-
ció pública, per resoldre-les. 
 
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017dd6d62770012c?startAt=201.0&endsAt=465
.0 
 
 
 
            Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM; 1 ERC-A M 
            Voten en contra: - 
            S'abstenen:  4 CANVIEM 
 

_____________________ 
 
 
 
3.  APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY 2022 INTEGRAT 

PEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I CAN DOTRAS, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

 
Atesa la necessitat de procedir a l'aprovació del P ressupost d'aquest Ajuntament i dels 
seus Organismes Autònoms corresponent a l'exercici 2022. 
 
Vist el Projecte de Pressupost Municipal per a l'ex ercici 2022 presentat davant aquesta 
Comissió Informativa, amb els documents, estats i d emés informes que l'integren. 
 
Atès el que indiquen els articles 3, 6, 13 i 15 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril 
d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat finan cera. 
 
Vist l'informe de la Intervenció i l'informe de la Secretaria de l'Ajuntament. 
 
Vist el que determinen els articles 169 del Text re fós de la Llei reguladora de les Hi-
sendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvo lupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d e les Hisendes locals, en relació amb 
les atribucions previstes per l'article 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, regula-
dora de les Bases de règim local. 
 
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 inicialment el Projecte de Pressupost de l' Ajuntament de Montmeló Muni-
cipal per a l'exercici 2022, amb els documents, est ats i demés informes que l'integren. 
 
INGRESSOS 
 
Capítol I...........  6.137.100,00 euros. 
Capítol II..........    185.000,00 euros. 
Capítol III.........  3.543.600,00 euros. 
Capítol IV..........  4.025.950,00 euros. 
Capítol V...........    280.500,00 euros. 
Capítol VI..........        100,00 euros. 
Capítol VII.........  1.275.400,00 euros. 
Capítol IX..........    910.100,00 euros. 
    --------------------- 

        16.357.750,00 euros. 
 
DESPESES 
 
Capítol I..........   6.917.730,00 euros. 
Capítol II..........  4.801.120,00 euros. 
Capítol III.........     66.500,00 euros. 
Capítol IV..........  1.637.550,00 euros. 
Capítol V...........    300.000,00 euros. 
Capítol VI..........  1.938.600,00 euros. 
Capítol VII.........        100,00 euros. 
Capítol IX..........    696.150,00 euros. 
     --------------------- 
                     16.357.750,00 euros. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Projecte de Pressupost de l' Organisme Autònom Residència 
Can Dotras per a l'exercici 2022, amb els documents , estats i demés informes que l'inte-
gren. 
 
INGRESSOS 
 
Capítol III.........    254.000,00 euros. 
Capítol IV..........    600.000,00 euros. 
                     --------------------- 
                        854.000,00 euros. 
 
DESPESES 
 
Capítol I ..........    741.500,00 euros. 
Capítol II..........    112.500,00 euros. 
                     --------------------- 
                        854.000,00 euros 
 
 
Tercer.- Aprovar la plantilla del personal al servei d'aques ta Corporació i de l'Organis-
me Autònom "Residència Can Dotras", que comprenen t ots els llocs de treball reservats a 
funcionaris de carrera, a personal eventual i al pe rsonal laboral, que figura inclosa en 
els pressupostos i que es relacionen en els annexos . 
 
 
Quart.- Exposar l'expedient al públic, previ anunci al Butl letí Oficial de la província 
de Barcelona (BOPB) per 15 dies, durant els quals, els interessats podran examinar-los i 
presentar reclamacions davant el Ple. El pressupost  es considerarà definitivament aprovat 
si durant l'esmentat termini no s'haguessin present at reclamacions; en cas contrari, el 
Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les . 
 
 
Cinquè.- El pressupost general, definitivament aprovat, serà  inserit, resumit per capí-
tols de cadascun dels pressupostos que l'integren, al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona (BOPB) i es remetrà copia a l'Administrac ió de l'Estat i a la corresponent Co-
munitat Autònoma. La remissió es farà de manera sim ultània a l'enviament al BOPB. 
 
 
 
 



 
Sisè.-  Trametre còpies certificades de la plantilla a l'A dministració de l'Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Cata lunya en un termini de trenta dies des 
de la seva aprovació. 
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017dd6d62770012c?startAt=465.0&endsAt=27
32.0 
 
 
 
            Voten a favor: 6 PSC-CP; 1 ERC-AM 
            Voten en contra: 4 CANVIEM; 2 FEM 
            S'abstenen:  - 
 

_____________________ 
 
 
 
4.  APROVACIÓ DEL TEXT REF ÒS DE LA MODIFICACI Ó PUNTUAL DEL POUM AL PM04 CARRER 

LLIMONA I PA18 - SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL 
 
En data 28 de gener de 2020 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment la modificació 
puntual del POUM al sector PM-04-Escultor Llimona. 
 
En data 22 de gener de 2020 es va publicar el DECRE T LLEI 1/2020, de 21 de gener, pel 
qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de d esembre, de mesures urgents per millo-
rar l'accés a l'habitatge. 
  
En data 29 de setembre de 2020 el Ple de l'Ajuntame nt va aprovar inicialment la modifica-
ció puntual del sector PM04 novament per adaptar-se  a la nova llei. 
 
En data 30 de març de 2021 el Ple de l'Ajuntament v a aprovar provisionalment la modifica-
ció puntual del sector PM04 - Escultor Llimona. 
 
En data 28 de setembre de 2021 el Ple de l'Ajuntame nt va aprovar el text refòs de la mo-
dificació puntual del sector PM04 - Escultor Llimon a i PA18 - Soterrament del ferrocarril, 
d'acord amb las prescripcions de la Comissió d'Urba nisme de l'Arc Metropolità en sessió 
de data 16 de juliol de 2021. 
 
La Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità en ses sió de data 13 de desembre de 2021 va 
acordar el següent: 
 
“1.-  Aprovar definitivament la Modificació puntual  del POUM en els àmbits PM04 Carrer 
Llimona i PA18 – Soterrament del ferrocarril de Mon tmeló, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, suspenent-se la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presenta-
ció d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha a torgat l’aprovació provisional de 
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori  les prescripcions següents: 
 
 
1.1 Cal donar compliment a l’informe emès per la Se cretaria de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana el 2/11/2021 i sol·licita r informe de la Subdirección General 
de Planificación Ferroviari sobre el document esmen at. 
 
1.2 Cal corregir les errades relatives a la quantif icació del sòl públic al PAU 18. 
 
1.3 Cal incloure al text refós de la modificació el  document D2 ( memòries), on s’inclou 
l’avaluació i viabilitat econòmica (M2) i l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
( M3); i el document D3 ( Normativa). Recordar que aquesta normativa urbanística també 
s’haurà d’aportar en format editable.” 
 
 
Vist que les  condicions han estat observades en la  present modificació puntual del POUM 
de Montmeló, l'arquitecte municipal emet informe fa vorable. 
 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Per tot això, el regidor de l'Àrea de Desenvolupame nt Urbà, Sostenibilitat i Habitatge 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següe nts 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar el text refós de la Modificació pu ntual del POUM en els àmbits PM04 - 
Carrer Llimona i PA18 - Soterrament del ferrocarril , donant compliment a les prescripci-
ons de l’acta de la sessió de 13 de desembre de 202 1 de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord  del Text Refós de l a modificació objecte d’aquesta reso-
lució, a la Comissió Territorial d’urbanisme de l’A rc Metropolità de Barcelona, per tal 
que procedeixi, previs els informes tècnics oportun s, a donar conformitat al Text Refós 
verificat pel Ple de l’Ajuntament, acordant la seva  publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva ex ecutivitat.  
 
TERCER.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urban isme de l’Arc Metropolità de Barcelona, 
el Text Refós de la Modificació Puntual degudament diligenciat amb la verificació del 
text.  
 
QUART.- FER PÚBLIC l’acord de verificació del Text Refós per mitjans telemàtics, d’acord 
amb allò establert en l’article 8.5.c) del Decret L egislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017dd6d62770012c?startAt=2732.0&endsAt=29
45. 
 
 
 
            Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM; 1 ERC-A M 
            Voten en contra: 4 CANVIEM 
            S'abstenen:  - 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
5.  MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ.  

 
Ateses que darreres sentències del Tribunal Superio r de Justícia de Catalunya que imposen 
l'ús del castellà a Catalunya, ja sigui a les escol es o als municipis catalans, i perpe-
tuen la discriminació legal que pateixen els ciutad ans i ciutadanes catalanoparlants a 
l’Estat espanyol.  
 
Atès que amb aquestes sentències el TSJC desvirtua el concepte estatutari de llengua prò-
pia i hi superposa un cànon d’enjudiciament estrict ament basat en la interpretació juris-
prudencial de la cooficialitat.  
 
Atès que encara existeixen més de 500 disposicions legals que imposen avui en dia l’ús 
del castellà, negant d'aquesta manera la igualtat d e drets als ciutadans catalanoparlants.  
 
Atès que aquestes sentències confirmen que l’Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea 
que no reconeix com a oficial en tot el seu territo ri una llengua mitjana de les dimensi-
ons del català, un fet que reforça la percepció que  hi ha ciutadans de primera i ciuta-
dans de segona segons la llengua que parlin.  
 
Atès que lluny de corregir aquesta inacceptable sit uació, el TSJC l'agreuja dictant per 
sota del 5% de sentències en Català.  
 
Atès que aquest biaix del TSJ a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant 
contradicció amb el principi d'igualtat de drets qu e hauria de regir tot sistema democrà-
tic, i amb la mateixa exigència d'aquest Tribunal q ue les Administracions han de respec-
tar l'elecció de llengua dels ciutadans. 



 
 
 
 
 
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels segü ents  
 

A C O R D S:  
 
PRIMER.-  Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intent s d’imposar l'ús del castellà 
a Catalunya, ja sigui a les escoles o a les adminis tracions públiques, fets que perpetuen 
la discriminació legal que pateixen els ciutadans c atalanoparlants a l’Estat espanyol.  
 
SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en  llengua i continguts, així com 
a tota la comunitat educativa, per tal que continuï  aplicant-lo en el dia a dia. ç 
 
TERCER.- Manifestar el suport al Manifest de som escola.cat  així com a les mobilitzacions 
que en aquest sentit es portin a terme.  
 
QUART.-  Reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb la plen a normalització de la llengua 
catalana, ja sigui en el seu ús dins del propi cons istori com amb la seva relació amb la 
ciutadania, els organismes i les entitats del munic ipi i de tot l’àmbit lingüístic català.  
 
CINQUÈ.-  Instar al Govern de la Generalitat a no fer cap pa s enrere i a complir el que 
diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la  llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament i a complir la Llei de política lingü ística pel que fa a la llengua de les 
administracions a Catalunya.  
 
 
http://videoacta.montmelo.cat/session/sessionDetail/8a8080847ceab3e6017dd6d62770012c?startAt=2945.0&endsAt=41
87.486621 
 
 
 

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 

  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar  per finalitzada la sessió, a un quart 
de deu 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.  
 


