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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
 
Sessió núm.: PLE2014/3 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de març de 2014 
Horari: 19:00 h a 21:00 h 
Lloc: Sala Ple 
 
 
Hi assisteixen: 

Sergi Mingote Moreno, alcalde   
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC 
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC 
Susanna Villa Puig, regidora del PSC 
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC 
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC 
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC 
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP 
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP 
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP 
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP 
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU 
Esther Samon Guasch, regidora de CIU 
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU 
Roberto Carmany Valls, regidor del PP 
Marc Soto Miguel, regidor del PP 
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 
Enric Acero Casas, secretari accidental 

 

 

Excusen la seva absència: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL 

2. Acordar, si correspon, l'aprovació inicial de la modificació parcial de l'Ordenança de 
convivència ciutadana, en relació amb la regulació de l'ocupació de la via pública per 
les terrasses dels establiments. 

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

3. Aprovar, si procedeix, les xifres provisionals de població a 1 de gener de 2014. 

4. Aprovar, si escau, la modificació parcial dels Estatuts de la societat municipal 
HabitaParets, SL. 

5. Aprovar, si correspon, l'aportació no dinerària a la societat HabitaParets, SL, de les 
finques de l’Ajuntament en la subparcel·la H2 del Sector IVECO. 
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6. Aprovar, si procedeix, la pròrroga d'un conveni amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per a la cooperació supramunicipal. 

MOCIONS 

7. Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Parets del Vallès relativa a la sanció 
dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans 
empreses. 

8. Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Parets del Vallès relativa a declarar  
Parets del Vallès com a municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret a 
l'habitatge. 

9. Manifest sobre el Dia Internacional de la Dona. 

10. Moció de l'Assemblea Nacional Catalana Parets del Vallès de suport a la campanya 
de recollida de signatures “signa  un vot per la independència”. 

11. Moció del grup municipal del PP relativa a sol·licitar que no es cedeixi el Padró 
Municipal per realitzar cap referèndum il·legal. 

12. Moció dels grups municipals del NOPP i de CiU relativa a què l'Ajuntament doni suport 
a la consulta per decidir el futur polític de Catalunya. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'acta del dia 20 de febrer de 2014. 

 

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL 

2. Acordar, si correspon, l'aprovació inicial de la modificació parcial de l'Ordenança de 
convivència ciutadana, en relació amb la regulació de l'ocupació de la via pública per 
les terrasses dels establiments 

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica que 
tal com es va comentar en la Comissió Informativa, el present punt tracta sobre una 
modificació molt puntual de l'Ordenança de convivència ciutadana, per recollir i definir un 
model de taules, cadires i parasols de les terrasses dels bars i restaurants. S'inclou el que ja 
hi era, però no s'havia actualitzat el període d'hivern en aprovar les Ordenances. Abans havia 
un període d'estiu de terrasses i ara s'inclou el període d'hivern. 

Pren la paraula el regidor Vidal, del NOPP, i exposa que el seu grup veu correcta la 
uniformització seguint criteris estètics del mobiliari que ocupa la via pública, ja que ajuda a 
donar i a crear un millor ambient. Sense un criteri comú podrien convertir les terrasses del 
poble en un mercadillo de marques, anuncis i coloraines de tot tipus. 

Al NOPP també li sembla bé allargar la temporada i no únicament als mesos d'estiu, sinó 
també a la tardor-hivern, però com ja van comentar a la Comissió Informativa, posats a regular 
potser hagués estat convenient incloure una normativa i un criteri únic per a les estufes i als 
elements i calefactors que es puguin utilitzar en els mesos de més fred, ja que sinó es poden 
trobar amb un mobiliari uniformitzat i repetir la varietat cromàtica dels elements, uns elements 
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que la normativa no preveu, ni els aprova ni els prohibeix expressament i potser hagués estat 
aquest un bon moment per regular-lo. Sovint es troben que les normes van sempre per darrere 
de les accions, en aquest cas dels restauradors i propietaris de bars, que es poden trobar que 
comprin uns tipus d'estufes i que a la propera temporada, un cop vist com es desenvolupa la 
primera experiència no siguin adequades i hi hagin de fer una nova compra. Tot i l'esmentat 
matís el vot del NOPP és favorable. 

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup està d'acord amb 
la modificació de la taxa i és més si hi ha algun local que hagi de fer una inversió forta estaria 
bé la possibilitat de bonificar una part de la taxa que ha de pagar per la terrassa en concret. 

Un tema que els ha sobtat una mica és la modificació de la taxa en la regulació dels parasols 
perquè hi hagi una uniformitat en els colors, entre d'altres qüestions, i s'entra a treballar 
l'estètica urbanística, en canvi prescindeixen d'una plaça d'arquitecte dintre de l'Ajuntament, 
el qual és qui ha de tenir cura del poble. Afegeix que CiU està a favor de la modificació. 

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que el seu grup creu que és 
necessari aquest canvi i aquestes puntualitzacions i ho veuen força bé. Tal com van dir a la 
Comissió Informativa, la normativa pel que fa a les distàncies que hi ha entre la façana i les 
taules no és la correcta. S'han  trobat casos en què al vianant li costa passar per les voreres,  
a causa de les taules i les cadires que estan al mig. 

Ha intentat buscar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la Resolució d'aquesta 
Ordenança en concret, perquè no li ha donat temps ha demanar-la al secretari, i no ha sabut 
veure el 1,50 m que van comentar que normalment es mantenia per tal de no molestar a la 
gent que passa per les voreres. A vegades hi ha un cert desmadre per part dels bars i 
restaurants, que es pensen que tenen llicència per posar les cadires a la seva manera i com 
volen, i estaria bé que el tema es regulés. 

Es va dir que estava regulat, però ell no ho ha trobat. S'imagina que serà així. La unificació de 
criteris en els colors, entre d'altres temes, és benvinguda i coincideix amb la demanda 
realitzada en el seu dia per ICV sobre un llibre d'estil urbanístic de la ciutat, del poble, i no 
només per aquests temes. El tema dels bars i restaurants és important, però si recorden, el 
seu grup va demanar un llibre d'estil urbanístic que marqués unes pautes a seguir perquè no 
hi haguessin estridències en les façanes de les cases, sostres, etc. que ara avui en dia hi ha 
en segon quines edificacions. En definitiva la proposta d'avui li sembla molt correcta i ICV vota 
afirmativament. 

Intervé el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, i indica que es recullen les propostes i 
prenen nota, si bé és molt difícil regular els tipus d'estufes, perquè hi ha diverses que 
compleixen la normativa. 

Altres grups polítics han suggerit altres propostes i aprovechando que el Pisuerga pasa por 
Valladolid pués nos vamos con el arquitecto municipal superior. Al respecte ha de dir que 
l'Ajuntament té tres arquitectes tècnics i com ha repetit reiteradament, quan cal la gestió d'un 
arquitecte municipal, es contracta. Per tant, no estan sense arquitecte municipal, ja que quan 
es necessita es té pels temes que cal. 

La presidència indica que tots els grups coincideixen en el fet que endreçar la via pública i 
donar coherència cromàtica és bo per l'entorn. 

Tots els grups voten a favor. Per tant, 

Exposició i descripció de fets 

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 10 de març de 2011 va aprovar l’ordenança 
de convivència ciutadana i de la via pública publica publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 27 de maig de 2011. 
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Atès que l’esmentada ordenança regula en la secció segona la instal•lació de cadires, taules, 
vetlladors, parasols, etc. I concretament a l’article 187 es detalla les diferents modalitats de 
l’ocupació, i a l'article 188 els horaris i temporades d'ocupació de les terrasses. 

Vista la necessitat d'adequar l'ordenança municipal a les disposicions recollides en el Pla de 
Millora Urbana del Barri Antic i del Raval de Parets del Vallès (PMU), en els àmbits de la Plaça 
de la Vila, carrer Major i carrer Raval i altres àmbits del Barri Antic i com a conseqüència de la 
reurbanització i la millora de l’entorn de l’avinguda Catalunya, carrer de la Mina i Fra Francesc 
d’Eiximenis, en el sentit de redactar condicions per tal de regular els elements que formen les 
terrasses en l’espai públic. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics municipals on es proposa modificar el redactat de l'article 
187, “Modalitats d’ocupació”, per tal de millorar l'aplicació d'alguns aspectes de l'Ordenança. 

Vist que les ordenances fiscals de l'any 2014 actualitzen els horaris i temporades d'ocupació 
de les terrasses recollits a l'article 188. 

 

Fonaments de dret 

Vist el que disposa l’article 62 del Reglament d’obres i serveis dels ens locals en relació amb 
la modificació de les ordenances municipals. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA: 

1. Aprovar la modificació inicial de l’article 187 de l’ordenança de convivència ciutadana i de 
la via pública, amb la següent redacció: 

“ARTICLE 187. MODALITATS DE L’OCUPACIÓ 

1) Només es concedirà llicència per a la instal·lació de terrasses ja siguin annexes o 
accessòries de cafeteries, bars, restaurants, bars-restaurants, granges, hotels i salons 
de banquets o similars. 

Tot i que un espai reuneixi tots els requisits per a la col•locació d'una terrassa, es podrà 
no autoritzar o autoritzar amb dimensions inferiors a les demanades si la seva 
instal·lació dificultés de forma notable el trànsit de vianants per la seva especial intensitat, 
encara que només sigui en determinades hores. 

Quan la concentració de terrasses sobre una plaça o espai determinat pugui suposar 
l'alteració del seu destí natural o generar un greu impacte mediambiental, les sol·licituds 
per a noves instal·lacions o renovacions corresponents seran resoltes conjuntament 
amb anterioritat a l'inici de l'any natural, establint les condicions o restriccions que es 
considerin adequades. 

 

2) Els elements de mobiliari urbà que s'instal·lin estaran subjectes a les prescripcions 
següents: 

a) No podrà col·locar en sòl públic mobiliari, elements decoratius o revestiment de sòls 
que no estiguin inclosos expressament en la llicència. 

b) No podran instal·lar tendals davant de les façanes d'aquells edificis catalogats com a 
béns històric o artístic. 

c) Tampoc s'autoritzaran quan puguin ser utilitzats com a vies d'accés fàcil a les plantes 
superiors o puguin restar visibilitat de manera manifesta a altres establiments o veïns 
confrontants. Quan segons el parer dels serveis tècnics concorrin aquestes 
circumstàncies, es donarà audiència als possibles afectats. 

d) Els tendals seran de material tèxtil, llisos i de colors, d'acord amb l'entorn urbà i tindran 
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sempre possibilitat de ser recollides mitjançant fàcil maniobra. Queda prohibit el 
tancament de les superfícies verticals del perímetre dels mateixos, així com el cobriment 
o tancament de la zona de terrassa amb materials rígids, translúcids o transparents, 
encara que suporten estructures lleugeres i desmuntables. 

e) L'alçada mínima de la seva estructura serà de 2,20 metres i la màxima 3,5 metres. 

f) Els tendals poden subjectar mitjançant sistemes fàcilment desmuntables a ancoratges 
a la vorera. Aquests en cap cas sobresortiran ni suposaran perill per als vianants quan 
es desmunti el tendal. 

g) No s'admet publicitat sobre els tendals, amb l'única excepció del logotip i la 
denominació de l'establiment que pot figurar una sola vegada i amb proporcions 
justificades. 

h) No podrà obstaculitzar l'accés a la calçada des dels portals de les finques ni dificultar 
la maniobra d'entrada o sortida en els guals permanents. 

i) Quan es disposi la instal·lació elèctrica d'enllumenat per a la terrassa, haurà de reunir 
les condicions que el Reglament electrotècnic per a baixa tensió estableixi. En cap cas 
els focus produiran enlluernament o altres molèsties als veïns vianants o vehicles. 

j) Queda prohibida la instal·lació de màquines expenedores automàtiques, recreatives, 
de jocs d'atzar, billars, futbolins o qualsevol altra de característica anàloga. 

k) La utilització dels serveis públics no es veurà obstaculitzada, havent de deixar-se 
completament lliures per a la seva utilització immediata les sortides d'emergència en el 
seu ample més un metre a cada costat de les mateixes i els passos de vianants. 

l) En acabar l'horari de funcionament de la terrassa, tot el mobiliari, excepte el tendal 
quan estigui autoritzat, ha de quedar retirat o recollit i apilat en la menor superfície 
possible de l’àrea d’ocupació de la terrassa, en el punt que menys influencia té pel trànsit 
de vianants. Els tendals de les terrasses autoritzades per a un període de funcionament 
estacional hauran de quedar retirats de la via pública una vegada conclòs aquest 
període. 

m) En cap cas la seva instal•lació haurà de dificultar l'evacuació dels edificis o locals on 
s'instal•li. En cap cas la instal•lació de la terrassa podrà realitzar-se sobre superfícies 
enjardinades. 

n) La vigència de les llicències que es concedeixin per a instal·lacions en sòl públic 
municipal es correspondrà amb el període de funcionament autoritzat. 

 

3. Dintre l’àmbit de la plaça de la Vila, carrer Major, carrer Raval, tram de l’avinguda 
Catalunya comprès entre l’avinguda Pedra del Diable i el carrer del Comte Montemolín, 
carrer Frai Francesc d’Eiximenis, el carrer de la Mina, avinguda Pedra del Diable i plaça 
Doctor Trueta, a més de les condicions anteriorment esmentades, les terrasses hauran 
de complir les següents condicions: 

a) Els colors dels elements seran preferentment de la gamma de blancs, grisos o sorres 
(marrons). 

b) Les cadires i taules seran d’alumini o d’acer inoxidable. També s’admeten cadires i 
taules de materials nobles, com ara fusta i acer o similars o d’altres que imitin aquests. 
Els para-sols seran de material tèxtil i llisos. Es poden posar coixins o respatllers de tela 
a les cadires. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització han d’ésser 
fets amb el mateix color i disseny. 

c) S’ha de col·locar una línia de testos o jardineres i/o pannells separadors en els límits 
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de l’ocupació de la terrassa, per tal de preservar o separar els usuaris de les terrasses 
de la via pública. 

d) L’únic missatge publicitari permès és el tipus d’activitat i/o el nom comercial de 
l’establiment als serrells dels parasols i al respatller de les cadires. Cap element de la 
terrassa pot ser suport de missatges publicitaris. 

4. No és concedirà nova llicencia: 

- Quan s'hagin iniciat procediments dels quals es desprengui l'existència de greus 
molèsties o perjudicis derivats del funcionament de l'activitat. 

• Quan s'hagi apreciat un incompliment patent de les condicions de la llicència o de 
la mateixa Ordenança. 

• En els casos de falta de pagament de la taxa corresponent de l'exercici anterior. “ 

 

2. Aprovar la modificació del primer paràgraf de l’article 188, els horaris i temporades 
d'ocupació de les terrasses. de l’ordenança de convivència ciutadana i de la via pública, amb 
la següent redacció: 

Les autoritzacions per ocupar la via publica amb terrasses accessòries de les activitats 
regulades en aquest títol s'atorgaran per tot el període d’ampliació. Determinant-se dues 
temporades, d’estiu i d’hivern. 

     - Temporada d’estiu: de l’1 d’abril al 31 d’octubre. 
- Temporada d’hivern: de l’1 de novembre al 31 de març. 

3. Sotmetre aquest acord i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari d’àmplia 
difusió, i en el tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de trenta dies naturals, a fi de 
formular reclamacions i al•legacions, transcorreguts els quals sense que se n’hagin formulat 
es donarà per aprovat definitivament, sense necessitat d’un nou acord i quedarà derogat el 
text actual. 

4. En el supòsit que la modificació quedi aprovada definitivament, procedir a la seva publicació 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. 

5. Notificar l’acord d’aprovació definitiu de l’Ordenança a la Generalitat de Catalunya. 

 

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

3. Aprovar, si procedeix, les xifres provisionals de població a 1 de gener de 2014 

Pren la paraula el secretari, i llegeix la proposta d'acord. 

Tots els grups voten a favor. Per tant, 

Relació de fets 

Les entitats locals estan obligades a comunicar anualment  a l’institut Nacional d’Estadística 
els resultats numèrics del Padró d’habitants, un cop realitzades totes les actuacions 
corresponents a l’any anterior. 

Posteriorment, l’Institut Nacional d’Estadística porta a terme la comprovació entre la xifra 
comunicada per l’Ajuntament i les dades que li consten i en cas de discrepància ho comunica 
a l’Ajuntament, obrint un termini de comprovació i resolució. 

Les discrepàncies que es generen son sotmeses al Consell d’Empadronament que ha 
d’emetre informe favorable o desfavorable a cada una de les discrepàncies. 
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Un cop emès aquest informe, el President de l’Institut Nacional d’Estadística eleva al Govern 
la proposta de xifres oficials de població de tots els municipis espanyols per a la seva 
aprovació mitjançant Reial Decret, que serà publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat. 

Atesa la dilació en el temps d’aquest procés, la xifra oficial a 1 de gener de cada any no és  
aprovada pel Govern fins a finals de desembre de cada any. 

Tenint en compte aquesta realitat, l’Institut Nacional d’Estadística ha recomanat als 
Ajuntaments, que portin a terme l’aprovació per Ple, de les seves xifres provisionals a 1 de 
gener de cada any. 

Donant resposta a aquesta recomanació i després de portar a terme tots els moviments 
corresponents a l’exercici 2013 que queden reflectits en el següent gràfic, la xifra de població 
a 1 de gener de 2014 a Parets del Vallès és de 18.893 habitants. 

Població a 1 de gener de 2013 18.654 

 

TIPUS DE MOVIMENT Nombre % 

ALTES 1.117  

CR-Canvi de residència altre municipi 806 72,16 

CR-Canvi de residència estranger 57 5,10 

NA-Naixement 205 18,35 

OM-Omissió 49 4,39 

   

BAIXES 878  

CR-Canvi de residència altre municipi 735 83,71 

CR-Canvi de residència estranger 29 3,30 

DE-Defunció 91 10,36 

II-Inscripció indeguda 23 2,62 

   

Creixement net 239  

 

Població a 1 de gener de 2014 18.893 
 
 
Fonaments de dret 

Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modificava el Reglament de Població 
i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
juliol. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA: 

APROVAR la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès, a 1 de gener de 
2014, que d’acord amb les actuacions portades a terme és de 18.893 habitants. 

 

 



 

 

 

 
Secretaria General 

Ajuntament de Parets del Vallès   OAC Ajuntament    
Carrer Major, 2-4    Plaça de la Vila, 1    
08150 Parets del Vallès   08150 Parets del Vallès 
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89  Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                                         8/43 
www.parets.cat                         

 

4. Aprovar, si escau, la modificació parcial dels Estatuts de la societat municipal 
HabitaParets, SL 

Pren la paraula el secretari, i llegeix la part dispositiva de la proposta. 

A continuació pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que les 
modificacions que es proposen són d'ajustos jurídics i comptables, però alguns no són només 
fruit de la modificació de la legislació vigent, sinó de diversos informes que han elaborat els 
auditors en els últims anys de la societat. Per tant, repeteix que són ajustos jurídics i 
comptables, però el NOPP ha repetit diverses vegades que considera innecessària l'existència 
de la societat i més actualment, ja que l'objecte de la societat és l'habitatge. 

Amb ànim de reduir els organismes, que és el que proposa la legislació local, caldria suprimir 
la societat, i ara el que es proposa és la modificació dels estatuts. 

Una segona qüestió, és que el NOPP en el moment de l'aprovació dels pressupostos, en què 
també es van aprovar els de la societat HabitaParets, SL, va demanar que si hi havia alguna 
modificació és modifiqués l'objecte de la societat, en el sentit d'ampliar l'objecte com per 
exemple en serveis, perquè la societat portés a terme a part de la qüestió patrimonial i 
d'habitatge, els serveis. En aquest sentit es va dir que es feia un període de reflexió abans de 
suprimir-la o no, en el sentit que es podrien inquivir algun tipus de serveis. En la modificació 
dels estatuts es veu és que no hi ha cap modificació en l'objecte de la societat. És una 
modificació estrictament que segueix les ordres i les instruccions dels auditors. Per aquestes 
dues observacions, el NOPP s'absté. 

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que al seu grup li hagués agradat, 
tal com havia comentat l'equip de govern, que es dotés de més serveis a la societat. És un 
bon moment per aprofitar i modificar l'objecte o ampliar-lo, però el que s'ha fet ha estat adequar 
la normativa o les lleis vigents com és el cas de la interventora, entre d'altres qüestions. 

El pressupost s'ha d'entregar abans del 15 de setembre de cada any, fet que ja havia de ser 
així. No sap si està per escrit, però el pressupost d'aquest any s'ha presentat a finals de 
desembre. Esperen que el fet que estigui per escrit serveixi perquè es compleixi, perquè li van 
preguntar a la interventora si havia de ser així, i tampoc va ser capaç de justificar-ho. Esperen 
que si ho posa per escrit, intentaran fer el possible perquè el pressupost d'HabitaParets, SL 
estigui com a molt tard el 15 de setembre. Per l'exposat CiU s'absté. 

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i explica que el seu grup ja ha expressat 
diverses vegades el seu desacord en la reobertura entre cometes de la societat en relació a 
la voluntat que hi ha en els canvis que s'han de fer en la zona d'Iveco, etc. ICV no està d'acord 
en què es tiri endavant. HabitaParets, SL es podria aturar perquè l'activitat que s'ha de dur a 
terme ara no justifica tot l'assumpte d'HabitaParets, SL pel que suposa de despesa, etc. Tot i 
així votarà a favor dels canvis, perquè són canvis per part d'Intervenció i Secretaria. Són canvis 
de normativa pressupostària. 

Han posat tot els articles i s'haurien de comparar tots ells, però entenen que venen 
d'Intervenció i Secretaria i són articles que estan subjectes a la normativa pressupostària, 
posats en ordre i tot el que sigui ordre dintre de l'Ajuntament d'entrada està bé, i dintre d'una 
empresa municipal, per tant votaran a favor, també tenint en compte que en la Comissió 
Informativa van comentar que l'auditoria en el seu moment va donar una taxació de terrenys, 
de la zona de Can Fradera, i ICV reclamava que els terrenys s'havien de tornar a taxar per 
posar en ordre el valor real dels terrenys, perquè s'ajustaven al criteri de valors de fa uns 
quants anys, quan la bombolla immobiliària modificava el capital patrimonial de l'empresa 
municipal, i amb això ICV no hi estava d'acord i en la Comissió Informativa es va confirmar 
que s'havia canviat. Els valors dels terrenys han baixat un 40% i el capital del patrimoni de la 
societat està en ordre. És d'agrair la voluntat de canvi a partir de les propostes que presenta 
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l'oposició i això és bo per tots. Per tant, tot i estar en desacord en què existeixi HabitaParets, 
SL, vota a favor dels canvis destinats a posar ordre i tenir les coses ben fetes. 

La presidència manifesta que entenen les diferents propostes. Són canvis estatutaris dintre 
d'un marc molt legal i jurídic. En aquests casos els serveis jurídics, secretaris i interventors 
estan per fer la seva feina, i tot el que sigui endreçar i donar ordre es bo. En aquests moments 
les societats i tot sembla que té un esperit de reduir les competències locals, de reduir la 
possibilitats dels ajuntaments i de les administracions locals, de donar els seus serveis, creuen 
que tots els instruments que tinguin són bons, ja sigui des d'HabitaParets, SL, amb la seva 
oficina local d'habitatge, ja sigui un instrument pel patrimoni de l'Ajuntament poder-lo reinvertir 
en aspectes socials, i més enllà d'això avui el que es proposa és la modificació parcial dels 
estatuts per adaptar-los a una millora, i aquesta millora entenen que és l'objecte i la voluntat 
de tots. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 9 (PSC, PP, ICV) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 6 (NOPP, CiU) 

Per tant, 

Relació de fets 

La societat municipal HabitaParets, SL interessa a l’Ajuntament la modificació dels Estatuts 
socials, aprovats definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió del dia 11 de maig de 2006, 
amb la finalitat de modificar diversos articles relatius a la normativa pressupostària, comptable 
i de control de la societat. 

 

Fonaments de dret 

Vist l’informe de la Intervenció i la Secretaria municipals, d’acord amb allò que indica l’article 
201 del ROAS quant al procediment d’aprovació dels Estatuts de la societat i l’informe de la 
gerència de la societat. 

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA: 

1. Aprovar la modificació dels articles 17 i 21; articles 19, 20 i 22; l’apartat c) de l’article 8 
i l’apartat l) de l’article 13 dels estatuts socials de l’empresa municipal HABITAPARETS SL, 
que queden redactats en els següents termes: 

Article 17 Assessorament legal, econòmic, comptable i fiscal 

La societat pot organitzar l’assessorament legal, econòmic, comptable i fiscal que considera 
convenient, bé amb mitjans propis o amb la contractació externa d’assessors i lletrats. 

 

Article 21 Control financer de l’Interventor i auditoria 

La Intervenció Municipal exercirà les funcions de control i fiscalització de la societat d’acord 
amb l’establert en la legislació vigent. 

Una vegada aprovats per la Junta General els comptes anuals de l’exercici anterior, es 
sotmetran al control financer del/la Interventor/a de l’Ajuntament, inclosa la auditoria dels 
comptes, amb mitjans propis o amb la contractació d’auditors externs. 

En qualsevol cas, el/la Interventor/a de l’Ajuntament està facultat per a procedir a fiscalitzar e 
inspeccionar la comptabilitat de la societat, havent de cooperar els membres dels òrgans de 
govern, personal i assessorament extern de la societat en l’exercici de l’esmentada facultat. 
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Article 19 Previsions de despeses e Ingressos i programes anuals d’actuació, 
inversions i finançament 

19.1 Als efectes de la seva inclusió en el Pressupost General Consolidat de l’Ajuntament, 
abans del 15 de setembre de cada any, la Societat li remetrà les seves previsions de despeses 
e ingressos, així com els programes anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici 
següent, formulades pel Consell d’Administració. Les previsions de despeses e ingressos, així 
com els programes anuals d’actuació, inversions i finançament, una vegada format el 
Pressupost General i informat per la Intervenció, es sotmetran a l’aprovació de la Junta 
General de forma prèvia a l’aprovació del Pressupost General Consolidat pel Ple de 
l’Ajuntament. 

19.2 El programa de despeses e ingressos ha de contenir per a cada un dels conceptes la 
seva correlació a efectes de consolidació pressupostària. 

19.3 El programa d’actuació, inversions i finançament ha de contenir: 

a. Un estat que detalli les inversions reals i financeres que cal fer durant l’exercici. 

b. Un estat que especifiqui les aportacions de l’Ajuntament i de les altres fons de 
finançament de les inversions. 

c. L’expressió dels objectius que cal assolir durant l’exercici entre els quals hi ha d’haver 
els ingressos que hom proposa per mitjà de les vendes, amb especificació dels 
procedents de l’Ajuntament i d’altres Administracions Públiques. 

d. Una memòria corresponent a l’avaluació econòmica de les inversions que cal 
començar durant l’exercici. 

19.4 La societat s’ajustarà a la normativa reguladora de les Hisendes Locals, específicament 
al que es refereix a previsió de despeses i ingressos, programes anuals d’actuació, inversions 
i finançament, i consolidació, sens perjudici del previst en la normativa mercantil. 

 

Article 20 Comptes Anuals 

En el termini màxim dels tres mesos següents al tancament de l’exercici social, el Consell 
d’Administració formularà els comptes anuals i la proposta d’aplicació del resultat així com, en 
el seu cas, l’informe de gestió. 

Els comptes anuals i l’informe de gestió seran, en el seu cas, revisats pels auditors de comptes 
nomenats per la Junta General. 

Els documents que formen els comptes anuals es formularan de forma abreviada sempre que 
sigui legalment possible. 

Tota la documentació referida es posarà, pel Consell d’Administració, a disposició de la Junta 
General, en el domicili social, quinze dies abans de la celebració de la sessió ordinària de la 
Junta General per a la seva aprovació. 

Dintre del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, la societat presentarà, per al seu 
dipòsit en el Registre Mercantil, certificat dels acords de la Junta General de l’aprovació dels 
comptes anuals i de l’aplicació de resultats, a la que s’adjuntarà un exemplar de cada una de 
dites comptes anuals, així com, en el seu cas, de l’informe de gestió i de l’informe dels auditors. 
La certificació haurà de presentar-se amb firmes legitimades notarialment. 

 

Article 22 La comptabilitat de la societat 
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La comptabilitat de la societat es portarà de forma independent, amb subjecció al règim de 
comptabilitat pública, sens perjudici de seguir els preceptes de la legislació mercantil i la 
tècnica comptable de les empreses mercantils, d’acord amb les normes vigents en cada 
moment. 

Article 8.c) Aprovar les previsions de despeses e ingressos, així com els programes anuals 
d’actuació, inversions i finançament. 

Article 13.l) Formular les previsions de despeses e ingressos, així com els programes anuals 
d’actuació, inversions i finançament. 

 

2. Aprovar la modificació de l’article 10.4 que queda redactat: “Els acords que adopti la Junta 
General tindran lloc en actes independents de les sessions de la corporació municipal i 
figuraran en acta, la qual es transcriurà en el llibre destinat exclusivament a aquest efecte. 
L'acta podrà ser aprovada per aquesta a continuació d'haver-se celebrat la mateixa o, en el 
seu defecte, dins del termini de quinze dies pel president i dos regidors-interventors, un en 
representació de la majoria i l'altre de la minoria”. 

3. Aprovar la modificació de l’article 1.2 en el sentit de substituir la referència normativa a la 
Llei 2/2002 d'urbanisme, pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Urbanisme. 

4. Aprovar la modificació dels articles 1.2, 9.1, 10.1, 10.5 i 10.6 en el sentit de substituir la 
referència normativa a la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada, 
pel Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Societats de Capital. 

5. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies durant els quals els 
interessats podran presentar al·legacions i suggeriments; si durant aquest termini no se’n 
formulen, la modificació dels estatuts s’entendrà definitivament aprovada i es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província el text íntegre dels articles modificats. 

6. Facultar a l’alcalde-president perquè en nom i representació de la Corporació subscrigui 
quants documents siguin necessaris a fi de fer efectiu aquest acord. 

 

S'incorpora el regidor del NOPP, el senyor José L. Rodríguez González. 

 

5. Aprovar, si correspon, l'aportació no dinerària a la societat HabitaParets, SL, de les 
finques de l’Ajuntament en la subparcel·la H2 del Sector IVECO 

Pren la paraula el secretari i llegeix la proposta. 

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que com ha explicat en el punt anterior, 
el seu grup no està d'acord amb l'existència de l'esmentada societat, i per tant tampoc poden 
estar d'acord amb el fet que se li traspassi patrimoni. Es pregunta quin patrimoni és el que es 
traspassa si prospera la proposta. No és un local tal com diu la proposta d'acord, que creu 
que s'ha de fer una correcció, sinó que són uns metres quadrats. Un dret de sostre de 1.338,13 
m2 i no el local. L'acord s'hauria de modificar en l'esmentat sentit. Aquesta és una primera 
observació. 

Amb aquest acord es pretén passar un dret de sostre de 1.338,13 m2 en el sector Iveco i 12 
aparcaments a HabitaParets, SL. 

El traspàs i l'acord que es fa de traspassar el dret a HabitaParets, SL, planteja un seguit de 
qüestions. 
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Pregunta quina necessitat hi ha de passar l'esmentat sostre a la societat sinó té cap relació 
amb habitatges, que és un dels objectius en teoria de la societat, però que en aquests 
moments no exercita, malgrat que sigui una qüestió perfectament legal i en l'apartat d'objectius 
de la societat es pot inquivir el fet de traspassar patrimoni. La pregunta és quina necessitat hi 
ha de traspassar aquest patrimoni a HabitaParets, SL. 

Una segona qüestió és que potser passar l'esmentat sostre a la societat podria facilitar la 
venda o part de la venda del patrimoni, que fer-ho des del propi Ajuntament, ja que és molt 
més difícil i molt més complicat, perquè s'han de complir uns requisits legals més complexos 
que no pas fer-ho a través d'una societat, com és el cas d'HabitaParets, SL, que és una 
societat limitada. 

Una altra qüestió que es planteja és que a la proposta d'acord consta un informe, amb la 
valoració del sòl i l'acord que es proposa és d'ampliació d'unes accions. L'import del dret de 
sostre és de 324.498 €, el dret de sostre més els pàrquings. Com només és el dret, després 
hi ha d'haver i s'hi ha d'afegir el que pugui arribar a costar la construcció del local i si està 
construït pagar-lo i pagar-lo si es tenen en compte els preus de mercat que, no és que tingui 
gaire dades, però si per exemple s'estima un preu de 600 € el metre quadrat, el local valdria 
el que seria el local, i no els drets de tenir el local, sinó el local uns 800.000 €, als quals s'hauria 
d'afegir els acabats interiors al que es vulgui destinar, i com a mínim s'hauria d'afegir una altra 
quantitat de 600.000 € com a mínim. 

La senyora Martí pregunta com es pagarà, si l'objectiu de la societat el desconeixen. L'objectiu 
d'HabitParets, SL és fer-se amb el local, per tant l'haurà de pagar i habilitar. 

Pregunta si és que l'equip de govern vol traslladar algun servei municipal a aquest indret, com 
la Policia o Serveis Socials. Ho desconeixen, però en tot cas el NOPP vol manifestar que si 
aquest és l'esperit de l'equip de govern, la seva opinió com a grup, és que seria un 
emplaçament per aquest tipus de servei que com a mínim no tindria centralitat i que caldria 
estudiar si és procedent o no. Tot això sense obviar en absolut el debat de la clara necessitat 
dels serveis que ha anomenat i que probablement siguin els que l'equip de govern tingui en 
ment, necessiten canviar-se els esmentats serveis. 

Vol que quedi molt clar que s'obre un meló en fer el traspàs, el qual és bastant complicat. 
L'acord diu que és el local, però no és veritat, ja que és el dret de sostre, perquè el local s'ha 
de pagar a part, això que quedi molt clar i després s'ha de pagar a part acabar-lo d'equipar. 
Per totes les raons que ha indicat, i el munt de preguntes que ha formulat, i pel fet que el 
NOPP entén que la societat HabitaParets, SL no té avui dia una raó de ser i tot el que pot fer 
HabitaParets, SL, que és pràcticament res, es pot fer des de l'Ajuntament, per l'exposat el seu 
grup vota en contra. 

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que es parla de gestionar i hi 
ha una por implícita en aquest punt que és una futura venda de patrimoni; amb aquest punt 
coincideix amb el grup del NOPP, perquè si pertany a l'Ajuntament la venda de patrimoni ha 
d'anar per Ple i no pot aprovar-se des de Junta. El fet de passar-lo a HabitaParets, SL es pot 
perdre una mica la pista. Posa aquest dubte en evidència. 

Es parla que hi ha una gestió més ràpida i eficaç des d'HabitaParets, SL, però cal destacar 
que la persona que dirigeix HabitaParets, SL és la mateixa que ha treballat per l'Ajuntament 
fent les mateixes gestions. A vegades es pot entendre que una persona treballa més si està 
en un lloc o en un altre. Doncs no, perquè és la mateixa persona. Això de la gestió ràpida està 
per veure, en tot cas. 

Si es tira una mica enrere cap a desembre quan es va negociar el tema i s'elaboraven les 
propostes pel pressupost, una de les qüestions era dotar de contingut a HabitaParets, SL. Si 
la doten de contingut, CiU votarà a favor i tindran el seu suport. L'equip de govern va dir que 
estava elaborant unes propostes per dotar-la de més serveis. Una de les propostes es va 
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comentar que podia anar per qui, però que no hi havia res de segur, que estaven parlant amb 
l'empresa auditora i resulta que veuen un informe del Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, sobre la sol·licitud de l'Ajuntament del traspàs del patrimoni el 17 
de desembre de 2013. Per tant tot allò que es deia de franquesa i confiança a l'hora de parlar, 
una mica va per terre, perquè estan parlant amb l'equip de govern, i aquest és incapaç de dir-
los que el tema ja l'estan tirant endavant i que ja estan per la labor. 

Si el que es fa és gestionar, es compra el patrimoni, s'ha de vestir i es per llogar i explotar, CiU 
ho veu bé, es dota a la societat de més contingut. Perfecte, però ho estaven parlant i l'equip 
de govern ho podia haver dit. Per l'exposat CiU s'absté. 

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que la posició del seu grup 
és d'abstenció, més que res perquè és un tema econòmic complex. Es tracta de patrimoni a 
nivell d'aparcament, locals, etc. Certament tal com s'ha dit els 1.338 m2 no són construïts, i 
quan arribi el moment tot això tindrà un cost. És un tema que s'hauria de deixa ben clar, ja que 
aquí està mal expressat. 

La mare dels ous d'haver posat HabitaParets, SL en marxa, és la queixa i la reticència que 
tenen, i com ha comentat abans, justifica que tot aquest patrimoni s'accepti el canvi, perquè 
HabitaParets, SL tingui alguna cosa en què treballar, sinó no tindria gaire sentit, per tant és 
lògic que es presenti aquesta proposta. Parlen de diners i és un tema complicat i prefereix 
abstenir-se. 

El tema d'HabitaParets, SL està clar, parlen de diners, de metres quadrats, de superfície, 
d'aparcaments. Sí que és cert que HabitaParets, SL en un moment determinat pot ser més 
àgil per fer segons quins tràmits, però sens dubte que això ho controli l'Ajuntament, pels que 
estan al ple seria molt millor de cara a què hi hagués una bona transparència i que no hi 
haguessin dubtes de gestió, i més quan es tracta de patrimoni, de diners, etc. Amb 
l'experiència que tenen d'altres municipis, evidentment aquí no, que s'han fet molt grosses 
depenent de quins municipis i segons quines empreses municipals i més les que tenen relació 
amb el tema d'habitatge. És un tema molt complicat. 

ICV s'absté en el punt, ja que seria molt millor que el tema el controlés l'Ajuntament, encara 
que entén que es vulgui fer a fi que HabitaParets, SL tingui contingut. És la lògica que té 
aquest punt d'avui. 

La presidència indica que s'ha parlat bastant del tema d'HabitaParets, SL, un altre cosa és 
que no coincideixin amb el model. 

Respecte a què HabitaParets, SL ha de tenir alguna cosa, per l'equip de govern que tingui o 
no, l'interès és zero, ja que l'interès és com gestionar millor el patrimoni de l'Ajuntament per 
destinar-lo al que consideri. Tenir més patrimoni, invertir-lo amb equipaments, etc. Després 
dels informes tècnics, dels informes externs i de tota la documentació, es valora que 
l'instrument d'HabitaParets, SL que en els últims temps havia tingut menys contingut, 
precisament si hi ha un moment en què es dota de contingut és ara. En altres moments 
probablement el discurs podia ser més crític, però ara que és patrimoni de sòl, una empresa 
municipal de sòl, és precisament per això. 

Hi ha un altre tema important que s'ha d'aclarir i és el tema del control, no de l'Ajuntament, ja 
que és un instrument 100% de l'Ajuntament, perquè la Junta General d'HabitaParets, SL, està 
formada per tots els que estan avui assegut al Ple. Ningú diferent. La Junta General 
d'HabitaParets, SL són els 17 regidors. Més control que aquest no hi ha. 

La presidència indica que l'equip de govern ha explicat que en el Sector Iveco es té un sòl, 
que ha de ser de l'Ajuntament, que és un lloc estratègic per al municipi. És un lloc que s'està 
desenvolupant i que es té la voluntat de portar serveis municipals. 

El NOPP ha dit que es perd la centralitat i que s'ha de fer una seria reflexió. Aquí és on està 
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el debat polític, ja que l'equip de govern creu que l'Eixample té tanta centralitat com el Barri 
Antic i que un servei com el de la Policia Local pot estar tant a un indret com en un altre. Els 
dos nuclis poblacionals són Parets, per això portar equipaments municipals a sòl municipal, 
és a dir en construcció de l'Ajuntament pròpia, és deixar de tenir lloguers i creu que en aquest 
punt coincideixen tots. 

Al final la decisió política és utilitzar un instrument, que d'acord amb els informes i les auditories 
diuen que és un instrument que pot llogar i vendre. Els diferents grups han mostrat la seva 
voluntat, uns de llogar, altres de vendre per realitzar diferents operacions i comprar 
equipament en un altre lloc, doncs aquest instrument dóna la possibilitat d'estalviar l'IVA. És 
un instrument més, però la voluntat política és de traslladar uns serveis que estan en un 
equipament molt vell com és el de l'avinguda Lluís Companys, i intentaran ubicar diferents 
serveis municipals a la zona de l'Eixample, en aquests cas a la zona Iveco, que està molt 
embrincada amb el teixit urbà, de més centralitat de l'Eixample. 

En aquesta qüestió sí que poden haver diferents posicionaments polítics, i ara més que mai 
és quan HabitaParets, SL té un sentit, que és decidir en sòl propi que es fa, i creu que aquí sí 
que coincideixen tots i ha de reconèixer que tots els grups en el seu moment van fer 
l'apreciació d'intentar deixar lloguers, deixar llocs en què s'hagin de pagar a tercers per intentar 
instal·lar equipaments municipals en espais de l'Ajuntament. Aquell espai ho és, és un espai 
de l'Ajuntament, en el qual es pot construir un equipament, no ara ni en 2, 3, 4 o 5 anys, sinó 
en un futur i en el futur creixement que pot tenir el municipi. 

Bàsicament el concepte d'HabitaParets, SL i la voluntat del que marca el punt que és gestionar 
el patrimoni de l'Ajuntament, que ho continua sent, perquè HabitaParets, SL no és una 
empresa mixta, sinó que és 100% Ajuntament de Parets. És un instrument per gestionar i 
poder fer algun tipus d'inversió. 

La presidència continua explicant que hi ha metres en el Sector Iveco que no s'ha pres la 
decisió de si es llogaran o es vendran, perquè ha de venir de les possibilitats del mercat, del 
que és més interessant fer. Hi ha diferents propostes, però s'han de valorar per veure què és 
millor portar a terme amb aquells metres. El que sí es té clar és la intenció és portar uns serveis 
municipals. Els volen descentralitzar i volen portar diferents tipus de serveis municipals a 
diferents parts del territori. És una voluntat política. 

Ha quedat molt clara l'aportació a HabitaParets, SL per intentar desenvolupar i 
gestionar patrimoni municipal, mitjançant aquest instrument. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 9 (PSC, PP) 

Vots en contra: 4  (NOPP) 

Abstencions: 4 (CiU, ICV) 

Per tant, 

Relació de fets 

Vist que per Decret d’Alcaldia de 4 de desembre de 2013 es va acordar la incoació d'un 
expedient per tal d’alienar mitjançant aportació no dinerària a favor de la societat Habitaparets 
SL les finques propietat de l’Ajuntament de Parets del Vallès en la subparcel·la H2 del Sector 
IVECO, de conformitat amb la Memòria d’Alcaldia de l’operació i la Memòria justificativa de 
l’ampliació de capital de la societat HabitaParets SL. 

Vist que en data de 17 de desembre de 2013 es va sol·licitar un informe de l’operació a la 
Direcció General d’Administració Local i al Departament d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Atès que HabitaParets, SL és un instrument de gestió directa de l’Ajuntament de Parets, la 
qual té entre el seu objecte social un conjunt ampli d’atribucions en l’àmbit de la gestió del 
patrimoni públic municipal del sòl i l’habitatge, la promoció i la gestió immobiliària i la 
urbanística, i està facultada per actuar com a Entitat Urbanística especial de conformitat amb 
la Llei d’urbanisme. 

Vist que els béns objecte de l’aportació són constituïts pel local H2.10 i les places 
d’aparcament números 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 integrats en la subparcel·la 
H2 del Sector IVECO, que ha estat valorat el local en 324.493,84 € i les places d’aparcament 
en 16.682,53 € a l’informe de valoració del sòl (vol), emès a l’octubre de 2013, per l’arquitecte 
expert perit forense, senyor Josep Maria Dedéu. 

Considerant que és de l’interès de l’Ajuntament i de la societat municipal HabitaParets, SL que 
sigui la societat municipal qui gestioni el patrimoni municipal del sòl i l’habitatge en el sector 
IVECO, en ordre a una gestió més ràpida i eficaç de l’actuació, aportació que s’instrumentarà 
mitjançant una ampliació de capital de la mateixa. 

Atesos els informes emesos pel secretari accidental de l’Ajuntament i de la interventora de 
l’Ajuntament que han estat lliurats a la Direcció General d’Administració Local. 

 
Fonaments de dret 

L’article 46 del Reglament de patrimoni dels ens locals permet l’aportació directa en propietat, 
amb la valoració tècnica prèvia, béns patrimonials a les societats mercantils creades per 
aquells, per a la prestació de serveis o activitats econòmiques. 

Vist el que disposa l’article 160.5 del Text refós de la llei d’urbanisme en relació a 
l’Administració i la disposició del patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge. 

Atès que l’article 164.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme preveu l’aportació de béns del 
patrimoni municipal del sòl a les societats municipals que actuen com entitats urbanístiques 
especials. 

Vist que l’article 41 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, del Reglament de patrimoni dels ens 
locals disposa que l'alienació, el gravamen o la cessió de béns han de ser acordats pel Ple de 
la corporació. 

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA: 

1. Aprovar l’aportació no dinerària, en favor de la societat municipal HabitaParets, SL, dels 
terrenys del patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge en la subparcel·la H2 del Sector IVECO,  
que seguidament s’expressen, per tal que aquesta pugui procedir a una ampliació de capital: 

FINQUES OBJECTE DE L’APORTACIÓ: 

  a) LOCAL H2.10.- en la PLANTA PRIMERA de l’edifici Oest situat en la 
SUBPARCEL·LA H2 –que és l’assenyalat amb el número 2 en el carrer La Volta- que forma 
part integrant de la parcel·la identificada com H en el plànol de finques resultants del Text refós 
de la modificació i l'operació jurídica complementària de la reparcel·lació del “Pla de Millora 
Urbana (PMU) del Sector IVECO”, del terme municipal de PARETS DEL VALLÈS, amb front 
al carrer La Volta, números 1, 2 i 3. Ocupa una superfície construïda de mil tres-cents trenta-

vuit metres tretze decímetres quadrats (1.338,13 m2 st) El local H2.10 abans de construcció, 
està valorat en 324.493,84 € 

Quota de participació en la propietat horitzontal de l’edifici.- 24,00 %. 
 Quota de participació en la propietat horitzontal de la parcel·la H.- 12,40 %. 
 Quota general en la mancomunitat del complex: 3,50 %. 
 Quota especial en la mancomunitat del complex: 6,25 %. 
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Inscripció Registral Local H2.10 Finca 13.377, tom 3571, Llibre  440 de Parets del Vallès, Foli 
155 

 

b) Places d’aparcament  de l'edifici H2 números 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 
22. 

S’ubiquen dintre el local-garatge, en la planta soterrani de l’edifici oest situat en la subparcel·la 
H2 .Quota de participació en la propietat horitzontal de l’edifici.- 3,14 %. 

Inscripció Registral 
1. Aparcament 1 Finca 13.380, tom 3571, Llibre  440 de Parets del Vallès, Foli 176 
2. Aparcament 2 Finca 13.381, tom 3571, Llibre  440 de Parets del Vallès, Foli 183 
3. Aparcament 3 Finca 13.382, tom 3571, Llibre  440 de Parets del Vallès, Foli 190 
4. Aparcament 4 Finca 13.383,  tom 3571, Llibre  440 de Parets del Vallès, Foli 197 
5. Aparcament 5 Finca 13.384, tom 3571, Llibre  440 de Parets del Vallès, Foli 204 
6. Aparcament 16 Finca 13.386, tom 3571, Llibre  440 de Parets del Vallès, Foli 218 
7. Aparcament 17 Finca 13.387, tom 3572, Llibre  441 de Parets del Vallès, Foli 1 
8. Aparcament 18 Finca 13.388, tom 3572, Llibre  441 de Parets del Vallès, Foli 8 
9. Aparcament 19 Finca 13.389, tom 3572, Llibre  441 de Parets del Vallès, Foli 15 
10. Aparcament 20 Finca 13.390, tom 3572, Llibre  441 de Parets del Vallès, Foli 22 
11. Aparcament 21 Finca 13.391, tom 3572, Llibre  441 de Parets del Vallès, Foli 29 
12. Aparcament 22 Finca 13.392, tom 3572, Llibre  441 de Parets del Vallès, Foli 36 

Les places d’aparcament números 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 han estat valorades 
en conjunt en 16.682.53 €, d’acord amb el detall que consta en l’informe de valoració 

2. Traslladar aquests acords a la Junta General de la societat HABITAPARETS, SL a l’efecte 
que procedeixi a l’expressada ampliació de capital, i a la resta de propietaris de la subparcel·la 
H2 del Sector IVECO. 

 
6. Aprovar, si procedeix, la pròrroga d'un conveni amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per a la cooperació supramunicipal 

Pren la paraula el secretari i llegeix la proposta d'acord. 

Tots els grups voten a favor. Per tant, 

Relació de fets 

Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 18 de juliol de 2013 va aprovar el conveni entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Parets del Vallès per a la cooperació 
supramunicipal pel treball en xarxa per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la 
comarca, l'equilibri territorial i la millora de l'eficiència en la prestació de serveis  i polítiques 
supramunicipals. 

Atès que d'acord amb el Pacte sisè de l'esmentat conveni aquest pot ser objecte d'una única 
pròrroga d'una durada d'un any mitjançant acord exprés de les parts. 

Vista la proposta de pròrroga del conveni per al 2014. 

 

Fonaments de dret 

Atès que l'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya estableix que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
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els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú. 

Atès el que disposa l'article 309 del Decret 179/1995, d'obres, activitats i serveis, en relació a 
l'aprovació dels convenis. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA: 

1. Aprovar la pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament 
de Parets del Vallès per a la cooperació supramunicipal pel treball en xarxa per a fomentar el 
desenvolupament econòmic i social a la comarca, l'equilibri territorial i la millora de l'eficiència en 
la prestació de serveis  i polítiques supramunicipals. 

2. Facultar l’alcalde president de la corporació perquè procedeixi a la signatura dels 
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

3. Aprovar la proposta de despesa en la seva fase ADO número 920140000768 per un import 
5.678,53 € amb càrrec a la partida pressupostària 0000 912 46501 Aportació Consell 
Comarcal Conveni Cooperació Supramunicipal. 

4. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de la Generalitat de Catalunya. 

Annex 

PRÒRROGA DEL CONVENI PER A LA COOPERACIÓ SUPRAMUNICIPAL AMB 
L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

 

REUNITS 

 
D'una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel secretari 
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l'altra, el senyor Sergi Mingote i Moreno, alcalde de l'Ajuntament de Parets del Vallès, assistit 
pel secretari accidental de la corporació, el senyor Enric Acero Casas. 

 

INTERVENEN 
 

EI president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l'article 13 del Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i 
facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, 
de 24 de setembre de 2003). 
 
L'alcalde en virtut del que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local i l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l'acte, d'acord amb l'article 2 del Reial 
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració 
local amb habilitació de caràcter estatal. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
  

MANIFESTEN 
 

I. Que l'Ajuntament de Parets del Vallès, en endavant l'AJUNTAMENT, i el Consell Comarcal del 
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Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, van formalitzar un conveni de 
col·laboració per a la cooperació supramunicipal. 

 
II. EI pacte sisè del conveni esmentat en el punt precedent preveu que aquest estén els seus 
efectes des de l'1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013, sens perjudici de l'eficàcia 
temporal que puguin tenir els actes i els instruments específics d'aplicació o desplegament que 
s'estableixin. 

 
Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d'una única pròrroga d'una durada d'un any mitjançant 
acord exprés de les parts. 

 
 

III. Que l'AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL tenen interès en prorrogar el conveni esmentat 
en el primer punt d'aquestes manifestacions. 
 

D'acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat de prorrogar el 
conveni de col·laboració per a la prestació del servei d'assistència jurídica que subjecten en les 
següents 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

1. Que l'article 142 de la Constitució Espanyola estableix que les hisendes locals hauran de 
disposar dels mitjans suficients per a l'exercici de les funcions que la llei atribueix a les 
corporacions respectives, i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de la participació en els 
de l'Estat i en els de les comunitats autònomes. 

 
2. Que l'article 2.1.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en endavant TRLRHL, estableix que la hisenda 
de les entitats locals està constituïda, entre d'altres, per les participacions en els tributs de l'Estat 
i de les comunitats autònomes. 

 
3. Que l'article 39.2 del TRLRHL preveu que les entitats locals participen en els tributs propis de 
les comunitats autònomes en la forma i quantia que determinin les lleis dels seus parlaments 
respectius. 

 
4. Que l'article 218 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia 
de Catalunya, estableix que els governs locals tenen autonomia pressupostària i de despesa en 
l'aplicació de llurs recursos, incloent-hi les participacions que percebin a càrrec dels pressupostos 
d'altres Administracions públiques, dels quals poden disposar lliurement en l'exercici de llurs 
competències. 

 
5. Que l'article 219 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia 
de Catalunya preveu que la Generalitat ha d'establir un fons de cooperació local destinat als 
governs locals. EI fons, de caràcter incondicionat, s'ha de dotar a partir de tots els ingressos 
tributaris de la Generalitat i s'ha de regular per mitjà d'una llei del Parlament. Addicionalment, la 
Generalitat pot establir programes de col·laboració financera específica per a matèries concretes. 

 
6. Que l'article 195 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix, pel que fa a les finances locals, que la 
Generalitat ha de regular les finances dels ens locals de Catalunya en el marc del que estableix 
la legislació bàsica de l'Estat i que el finançament dels ens locals ha de tenir en compte les 
característiques específiques de l'organització territorial de Catalunya que resulten de l'exercici 
que fa el Parlament de les potestats legislatives reconegudes per l'Estatut d'autonomia i que es 
concreten en aquesta Llei. 

 



 

 

 

 
Secretaria General 

Ajuntament de Parets del Vallès   OAC Ajuntament    
Carrer Major, 2-4    Plaça de la Vila, 1    
08150 Parets del Vallès   08150 Parets del Vallès 
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89  Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                                         19/43 
www.parets.cat                         

7. Que l'article 196 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que d'acord amb el que disposa l'article 
195.1, la legislació sobre finances locals de Catalunya ha de regular, entre d'altres, els criteris de 
distribució dels ingressos dels ens locals consistents en participacions en ingressos de la 
Generalitat i en subvencions incondicionades. 

 
8. Que l'article 197 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveu que correspon a la Generalitat, d'acord amb 
l'article 48 de l'Estatut d'autonomia: 
 

a) Crear el Fons de cooperació local de Catalunya. 
b) Exercir les funcions de tutela financera sobre els ens locals, segons el que determina la 
legislació reguladora de les finances locals. 

 

9. Que l'article 51 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012, en relació amb el Fons de cooperació local de Catalunya, estableix la 
dotació i els criteris per al seu repartiment. Així mateix, cal tenir en compte que les resolucions 
anuals de distribució entre els ens locals de Catalunya de la participació en els ingressos de la 
Generalitat integrada en aquest fons. Per tant, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre i l'article 21.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les 
comunitats autònomes, modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, el primer dia 
de l'exercici es produeix la pròrroga automàtica dels pressupostos de l'exercici anterior. 
 

EI 5 de novembre de 2013 es va presentar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l'any 2014. 

 
10. Que l'article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya estableix que les administracions públiques de Catalunya 
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes 
i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives 
i per a la consecució de finalitats d'interès comú. 

 

D'acord amb això exposat i per tal de potenciar l'establiment de mecanismes de cooperació i de 
treball en xarxa, per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca, l'equilibri 
territorial i la millora de l'eficiència en la prestació de serveis des d'un àmbit supramunicipal, el 
CONSELL COMARCAL i l'AJUNTAMENT, expressen la voluntat d'establir aquest conveni que 
subjecten en els següents 

 
PACTES 

 

Primer. Objecte 
 

L'objecte d'aquest acord és prorrogar el conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès 
Oriental té per objecte esdevenir un instrument de suport als municipis per a l'establiment de 
mecanismes de cooperació i de treball en xarxa per a fomentar el desenvolupament econòmic i 
social a la comarca, l'equilibri territorial i la millora de l'eficiència en la prestació de serveis i 
polítiques supramunicipals. 
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Segon. Preu i pagament 
 

1. Per a desenvolupar els objectius i l'assoliment de la finalitat d'aquest conveni, l'AJUNTAMENT 
aporta al CONSELL COMARCAL per a l'any 2014 l'import de 5678,53 euros. 
 

2. L'AJUNTAMENT ha d'abonar al CONSELL COMARCAL l'import que resulti de l'apartat anterior 
abans del 15 de maig de 2014. 

 
3. EI CONSELL COMARCAL iniciarà l'expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l'AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per raó 
dels conceptes que preveu aquesta clàusula. 

 
Tercer. Pròrroga del CONVENI 

D'acord amb el pacte 6.2 del CONVENI, es prorroga la seva durada fins al 31 de desembre de 
2014. 
 
Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 1'1 
de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014. 

Quart. Jurisdicció 
 
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que 
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d'aquest acord. 
 
Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i 
el signen. 

 

MOCIONS 

7. Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Parets del Vallès relativa a la sanció 
dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans 
empreses 

Pren la paraula el secretari i llegeix la proposta d'acord. 

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor, perquè 
està totalment d'acord amb el contingut i està realment preocupat per la problemàtica, ja no 
només que hi ha a Parets, sinó en generals en altres indrets sobre el tema dels desnonaments. 

La Moció és molt àmplia i recull quantitat de punts, amb els quals estan totalment d'acord. Per 
tant votaran a favor. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtursol, i indica que el seu grup vota a favor. És 
evident que és un tema prou sensible, ja que cada vegada hi ha més gent que pateix una 
situació prou complicada com és una necessitat bàsica com és l'habitage. 

La Moció presentada és prou àmplia, coherent i sensible amb la situació i pels esmentats 
motius voten a favor. 

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i en primer lloc felicita a la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca per la feina que estan fent. 

Realment la Moció és molt completa. Recull molts punts a través d'una Moció que el seu grup 
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va fer una Moció de 29 de novembre de 2012, en què demanaven una sèrie de qüestions, que 
aquí es recullen i que finalment, atès que els efectes dels acords que es van prendre no es 
van complir, la Plataforma actua en conseqüència i presenta aquesta Moció tan completa. 

Els felicita per la feina desenvolupada. Han fet un pas més i han demostrat que tenen una 
maduresa com a Plataforma presentant mocions a l'Ajuntament i fent partícip directament a 
l'Ajuntament i comprometre's a tirar endavant les propostes, que són molt ambicioses. 

El senyor Folguera recalca que suposa que la Moció s'aprovarà, i demana que no es quedi 
només en la qüestió de què s'aprovi, ja que la Moció que va presentar ICV es va aprovar i del 
que es va dir no s'ha fet res. Hi ha moltes mocions com la Taula d'Acció Social, que ICV va 
demanar, perquè la problemàtica no és només de les persones desnonades, sinó també de 
les persones que tenen dificultats amb la pobresa energètica, es pogués tractar aquí i donar 
un cop de mà. Aquesta Taula ni s'ha creat ni es pensa crear. Per tant que no es quedi només 
amb la sensació de bones paraules, bones intencions, ja que es presenten mocions que 
després no avancen, per aquest motiu prega que facin rebut d'aquí a uns mesos i vegin 
realment si es compleix i si no és així, que facin la feina que fan vostès que és reclamar en 
definitiva aquest incompliment. 

Reitera que no es quedin només amb la fotografia, que és el que es busca sovint, sinó 
presentar, treballar i actuar. 

Felicita per la feina feta i agraeix de part de la ciutadania, perquè sovint el paren, i li diuen que 
gràcies a la Plataforma estan més tranquils, i això és una cosa que Parets no tenia i ara es té. 
La Plataforma s'ha de sentir orgullosa del que està fent. Per l'exposat ICV vota a favor. 

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i vota a favor. Vol matisar un tema i és 
que proposen la sanció i ja saben perquè ha sortit a les notícies que la Generalitat té previst 
tramitar una llei en el camí de no sancionar els bancs, sinó imposar una taxa administrativa i 
llavors obligar i al final recaptar diners per una via diferent. El PP creu que seria molt millor tal 
i com vol fer la Generalitat de posar una taxa als habitatges buits i en cas que es lloguin, que 
és la intenció, bonificar la taxa. 

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i vota a favor com no pot ser d'una 
altra manera. Felicita i agraeix la tasca que desenvolupa la Plataforma, perquè són 
coneixedors dels grans avanços que han aconseguit a Parets, amb moltes famílies que han 
estat en situacions molt complicades i que si no fos per ells evidentment la situació seria molt 
diferent. 

Dir que els tenen al seu costat, com algunes vegades s'ha demostrat i que continuen comptant 
amb l'equip de govern en tot allò en què puguin col·laborar. 

Intentarà no fer partidisme perquè no toca i acaba la seva intervenció dient que no surten a la 
foto i que hi ha gent que surt a les fotos, però ells no surten a cap foto. 

Reitera l'agraïment per la tasca que desenvolupa la Plataforma, que millor que no l'haguessin 
de fer, però que és molt important. 

La presidència es queda amb totes les paraules positives. Resumint coherència, sensibilitat, 
treball molt complet, molta maduresa, és a dir que no era fàcil treballar en aquesta línia. 

La presidència en nom de tot el poble i de la institució dóna les gràcies a la Plataforma pel 
que està fent i és important que ara tinguin l'empenta i la força per continuar treballant en la 
mateixa línia, perquè li consta que no només a Parets, sinó que a la comarca és pionera 
proposant propostes i idees, que en altres llocs agafen com a proves pilot. L'important és 
treballar des de dintre i que al final es solucioni aquesta lacra, que és una situació que pateixen 
tantes persones que les estan foten fora de casa seva. 

El més important de tot és que tots s'obliden de la política i pensen només en les famílies i en 
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la vostra tasca, així que moltes felicitats i de nou gràcies. 

La Moció s'aprova per unanimitat, fet que demostra la maduresa democràtica d'aquesta 
institució, que és molt positiu. 

El Ple de l'Ajuntament per unanimitat aprova la Moció següent: 

Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Parets del Vallès relativa a la sanció 
dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans 
empreses 

Introducció 

L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa 
de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. 
Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes 
hipotecàries o del lloguer de la seva llar. 

La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars 
de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a 
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i 
residencial. 

Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a 
l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a 
Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només 
durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per 
impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual 
per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant 
d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del 
Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. 

Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una 
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergència 
Habitacional en el estado español , elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu 
agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% 
del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i 
amb un parc social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -. 

Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància 
el impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania. 

El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s’està 
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una 
forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen 
abocats a recorre-hi. 

La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica 
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les 
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests 
immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits 
ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es 

troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són 
milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social 
que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat. 

Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb 
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, 
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la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). 
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de 
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat 
cap contrapartida social. 

La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin 
l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el 
mandat constitucional de l'article 47 de la CE. 

Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya 
(EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC). 

Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos 
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats 
financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització 
anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes 
efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret. 

Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals, 
cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals 
de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent 
esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats 
financeres, han iniciat procediments sancionadors. 

L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com 
a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així 
mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà 
d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per  determinar, 
conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució. 

L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han 
d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de 
programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el 
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de 
la rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració 
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant 
de foment com penalitzadores. 

Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del 
parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les 
mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix 
text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal 
destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes 

s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a 
l’habitatge. 

Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al 
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació 
d'emergència habitacional. 

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 

1. Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i 
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir 
el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència actual. 

2. Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament existent, que 
contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent 
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i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007. 

3. Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles 
que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat 
d'entitats financeres i altres grans empreses. 

Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l'administració i 
l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de 
l'administració. 

4. Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin 
els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran d’acabar amb una 
resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva 
d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. 
En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini 
concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per 
facilitar-li la finalització d’aquesta situació. 

5. Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com determina 
l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha 
produït l'ocupació de l'immoble. 

6. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la 
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com 
preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 

7. Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa 
finalitat, dins el marc de les seves competències. 

8. Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, al 
Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi. 

 

8. Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Parets del Vallès relativa a declarar  
Parets del Vallès com a municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret a 
l'habitatge 

Pren la paraula el secretari i llegeix la proposta d'acord. 

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor, perquè 
està totalment a favor de la totalitat del contingut de la Moció. Vol destacar o comentar que en 
total són 11 punts, els quals ja s'han comentat, però vol ressaltar el que consideren més bàsic 
i argumental de tota la Moció. 

Els desnonaments d'execucions hipotecàries en habitatges, que són habitatges familiars, és 
una situació lamentable del tot i que probablement sigui inconstitucional, ja que la Constitució 
preveu el dret a l'habitatge. 

Sempre s'han de buscar altres tipus de solucions i és on treballa més la Plataforma, altres 
solucions com la dació o la dació en lloguer, que és el que s'està fent per evitar la seva totalitat 
dels desnonaments. Creu que és la clau de la Moció, com a punt principal, encara que els 
altres també són molt importants. Per l'exposat el NOPP vota a favor. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que tal com han dit abans hi ha 
qüestions amb les quals no s'ha de fer política, i aquest és un dels casos. Com moltes vegades 
han dit, aquest és un tema prou sensible. Totes les propostes que presenta la Plataforma són 
prou coherents, estan treballades des del punt de cobrir realment les necessitats. Parlen d'un 
dret bàsic com és el dret a l'habitatge i en aquest sentit no insistirà més, ja que CiU està 
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totalment a favor de tots els punts que s'han presentat. 

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que el tema de l'habitatge social 
lamentablement al municipi de Parets el que és política d'habitatge social no s'ha fet durant 
molts anys i ara es paguen les seves conseqüències, ja que realment no hi ha pisos socials 
disponibles per oferir. 

ICV va reclamar pisos socials i que s'impulsés algun tipus de política en aquest sentit. No s'ha 
fet, però hi ha d'altres solucions o alternatives que ofereixen Serveis Socials per cobrir-ho, 
però abans de realitzar segons quines inversions, ICV creu que el tema de l'habitatge social 
era una prioritat que en aquells moments no es va treballar i aquest és un gran defecte que 
es té. 

ICV pel que fa al tema dels crèdits, cada vegada que entra en pressupostos reclama cada any 
el mateix. L'Ajuntament cada any es demana crèdits constantment a entitats, les quals per a 
la Plataforma són molt sensibles com és el cas de CaixaCatalunya. ICV ha denunciat moltes 
vegades, que sistemàticament treballen amb ells, encara que sigui amb crèdits que venen de 
la Diputació, però aquesta sistemàtica de demanda de crèdit per part de l'Ajuntament de 
Parets a la banca que precisament està fent més mal i molt de mal a aquesta gent que s'està 
quedant al carrer, és un tema que fa molt temps que reclama i que realment dubta molt que la 
proposta que presenten aquí de canviar a la banca ètica no es durà a terme, perquè 
evidentment hi ha compromisos, la crisis des de fa molts anys precisament amb la banca i 
això fa precisament que no es pugui dur a terme. Ojalà que s'equivoqui i no vol fer cap tipus 
de demagògia, però això ja es va dir en el seu moment i tampoc es va fer cas d'aquest 
assumpte. 

Espera que a partir d'aquesta Moció el tema canviï i que realment els assumptes es portin a 
terme amb una política adequada per intentar evitar aquestes coses i que se solucionin al més 
aviat possible. 

Pren la paraula el regidor del PP, el senyor Soto, i indica que el seu grup vota a favor de la 
Moció i per contestar al company d'ICV, ha de dir que en general tots els companys no han fet 
política, però el senyor Folguera aprofita per fotre-hi merda, per ser clars. Ha comentat que a 
Parets no hi ha pisos socials. Vol explicar de nou que Parets disposa d'una bossa d'habitatges, 
i que Parets té una oficina delegada de la Generalitat, amb una sèrie de condicions que han 
de complir, perquè la Generalitat les marca per tal que el sistema sigui sostenible. 

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i indica que el seu grup vota a favor. 
Reitera el que ha dit en la Moció anterior, només vol afegir una cosa que es demana en la 
Moció i que està inclosa, perquè es va aprovar en els pressupostos de 2014 el tema dels ajuts 
per a plusvàlua. Ja està previst i és fàcil de complir, perquè és un tema amb el qual ja estan 
conscienciats i que es tirarà endavant. 

Repeteix que el vot del PSC és a favor i no utilitzarà les paraules que ha fet servir el regidor 
del PP, però la veritat és que és penós que en unes mocions com aquestes només hi hagi una 
persona que faci partidisme tota l'estona i que aprofita qualsevol història per carregar contra 
l'equip de govern. És igual del que es parli, tant si es parla de la pau o del temps que farà a 
Barcelona demà. És igual, és un moment adequat per carregar contra l'equip de govern fent 
demagògia, encara que és un senyor al qual no li agrada que li diguin aquestes coses, però 
fa una demagògia aplastant. 

Se sent avergonyit de donar aquesta sensació en un Ple en què tothom coincideix en les 
mocions i que tothom les rubrica, i es tiraran endavant. 

Intervé la presidència i manifesta que només vol que la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca 
surti d'aquí amb la claredat que tots els grups amb els matisos de cadascun estan a favor de 
la Moció. 
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El que s'ha de mirar és el treball, i el treball que hi ha al darrere és important. La Moció està 
molt ben treballada, diria que conceptualment hi ha dos punts que estan molt ben elaborats. 
Tots tenen una base, però hi ha dos punts que són inqüestionables que es puguin tirar 
endavant. Un és la sinèrgia, el treball de suma, intentar treballar amb administracions i 
organismes que lluiten per intentar que la gent no estigui al carrer, intentar buscar les eines 
fonamentals, per això creu que aquesta taula que s'ha de constituir és fonamental. 

Un altre dels punts, que creu que és cabdal és el punt número 8. S'ha fet una feina de 
visualitzar on les entitats bancàries feien trampes i tots des de l'Ajuntament tenien la voluntat 
d'intentar cobrir el tema de les plusvàlues, etc. quan hi havia desnonaments, però després es 
van donar compte i la Plataforma els hi va fer veure que hi havia entitats que emmascaraven 
amb una compra-venda el que eren falses dacions, per això és important la transversalitat i la 
comunicació fluïda, perquè fa que avui aquí s'hagin afegit diferents tipus d'aspectes que 
qualsevol dels tipus, ja sigui compra-venda o dació estigui prevista i aquestes persones tinguin 
cobertes aquesta necessitat, perquè bastanta pena té algú quan li treuen el pis com que a 
més hagi de pagar. 

La feina que hi ha al darrere és important. Creu que tots coincideixen amb aquest fet, que ha 
de donar els seus fruits, encara que sigui un petit gra de sorra, creu que al final ajuda a què 
hi hagin famílies que tinguin una sortida. Així que de nou en nom de tota la institució els donen 
les gràcies. 

Tots els grups voten a favor. Per tant, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat aprova la Moció 
següent: 

Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Parets del Vallès per declarar Parets 
del Vallès com a municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret a l'habitatge i 
condonació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(plus vàlua) 

Atès que, abans de l'esclat de la crisi, les entitats financeres van facilitar préstecs per damunt 
del valor de l'habitatge a milers de famílies que comprometien més del 50% dels seus 
ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un 
dels sobre-endeutaments privats més alts del món. 

Fent cas a les previsions que ens diuen que el pitjor està encara per arribar. 

Atès que al darrere de cada desnonament hipotecari -encara més, quan suposen el 
manteniment d'un deute en forma de condemna financera- hi trobem una situació realment 
dramàtica i una flagrant injustícia social. Els grups municipals signants creiem i estem 
convençuts que aquestes situacions no es resolen amb accions judicials ni policials, sinó amb 
mesures polítiques, socials i de justícia legislativa. 

Donat que fa uns mesos la ciutadania ha aportat una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a 
aconseguir la dació en pagament i els lloguers socials, recollint gairebé 1.500.000 signatures 
a l'Estat Espanyol -de les quals un important nombre corresponent a veïns d'aquest municipi- , 
i a la que el partit majoritari ha fet cas omís al "modificar" la Llei Hipotecària. 

Els signants lamentem que no s'hagi treballat sincerament per trobar una solució al drama 
dels desnonaments i denunciem que no existeixi un compromís ferm de reformar en 
profunditat la normativa en matèria hipotecària per acabar amb els actuals abusos dels bancs. 
Veiem que aquesta pírrica variació legal no aporta solucions reals i no descarrega la tensió 
social ciutadana, així com els problemes als ajuntaments. 

També, paradoxalment, el govern de Madrid ha dictaminat que es condoni l'Impost Municipal 
de la Plus Vàlua a tots el habitatges i solars (donat que aquest impost grava l'augment del 
valor dels terrenys on s'hi encabeixen les construccions) que es transmetin al SAREB o també 
denominat BANC DOLENT. 
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La proposta exposada a continuació té com a motiu principal i major el d'una ferma justícia 
moral i social, sobre tot tenint en compte que aquells que perden el seu habitatge tenen molt 
poques o nul·les probabilitats d'atendre el pagament dels impostos municipals, com la Plus 
Vàlua sobre el bé perdut, i a canvi es queden de per vida amb l'anotació i reclamació (fins un 
possible embargament "legal" de part del sou) del seu deute municipal amb els recàrrecs 
pertinents, convenint que la maquinària coercitiva per a exigir el pagament dels "preceptes 
legals" és certament demolidora i implacable amb les persones. 

Atès que en data 29 de novembre del 2012, en sessió ordinària, el Ple municipal va aprovar 
per UNANIMITAT els acords següents: 

1. Expressar el suport als col·lectius que reivindiquen una regulació socialment més justa 
en relació amb el deute hipotecari i els desnonaments. 

2. Reiterar la necessitat que el Govern de l'Estat reguli la dació en pagament amb efectes 
retroactius, la paralització dels desnonaments i l'accés al lloguer social per a les 
persones desnonades o amb risc de desnonament. 

3. Expressar el desacord amb l'obligació dels ajuntaments, i particularment de les policies 
locals, d'haver de col·laborar en els processos de desnonament, i instar el Govern de 
l'Estat perquè reguli l'objecció de consciència en aquests casos. 

4. Instar les entitats bancàries perquè suspenguin tots els processos de desnonament; 
perquè desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació amb els interessos del 
deute en les situacions en què no és possible atendre els pagaments; perquè 
proporcionin la relació d'habitatges de llur titularitat a l'administració pública amb 
l'objectiu de poder-los destinar a lloguer social; i perquè, en general, promoguin i 
facilitin la mediació de l'administració pública amb l'objectiu que les persones afectades 
puguin romandre a l'habitatge hipotecat en règim de lloguer social o d'usdefruit durant 
un període determinat fins a l'obtenció d'un nou habitatge. 

5. Prioritzar la contractació de serveis bancaris amb aquelles entitats que hagin suspès 
els desnonaments i demostrat una actitud socialment responsable i de col·laboració 
en la línia establerta en el punt anterior. 

6. Traslladar el present acord al Govern de l'Estat, les entitats bancàries i les entitats 
socials. 

Atès que els efectes d'aquest acord des d'aleshores fins avui no han estat percebuts malgrat 
que cada vegada n'hi hi ha més persones en aquesta situació. 

Atès que és lícit que aquesta declaració de principis es tradueixi a la realitat en forma de 
mesures concretes que aportin solució a aquest problema i, a més a més, hi ha un desig 
creixent d'ésser nosaltres mateixos qui, de forma veritablement democràtica, participativa i 
transparent, formem part de la solució i no només patir el problema sense poder fer res. 

És per això que el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

1. Ratificar-se en l'acord municipal pres a aquella data i, a més, 

2. Sol·licitar que es paralitzin tots els desnonaments d'execucions hipotecàries i els interessos 
de demora del deute fins que el marc legal sigui veritablement just i equitatiu. Entre els canvis 
legislatius proposats, es demana una autèntica reforma imparcial i profunda de la Llei 
Hipotecària, així com la incorporació del lloguer social i de la dació en pagament com a última 
solució en el cas de pèrdua irremissible de l'habitatge. 

3. Reclamar l'existència d'una legislació d'insolvència de particulars que atorgui una "segona 
oportunitat" a les famílies. Així com la recerca d'una solució per aquelles persones que ja han 
estat víctimes d'un desnonament amb anterioritat i que encara mantenen un deute amb l'entitat 
bancària. 
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4. EI compromís municipal formal d'engegar, de forma immediata, mitjançant programes i 
convenis específics destinats a incorporar els habitatges buits o permanentment desocupats, 
sense causa justificada, per tal que aquests compleixen veritablement la funció social a què 
són destinats, així com aprovar, alhora, els programes d'inspecció corresponents, tot això dins 
del marc de la corresponent Taula exposada al punt sisè d'aquest escrit. 

En cas de negativa injustificada, per acció o omissió, a la cessió d'aquests habitatges per la 
finalitat esmentada, l'Ajuntament iniciarà i exercirà, en base a la legalitat i competències 
existents, la potestat sancionadora vers les entitats jurídiques i/o físiques que hi figurin com 
a titulars d'aquests. 

A més, l'Ajuntament emprendrà totes les accions administratives i/o judicials encaminades al 
rescabalament de l'IBI no abonat de totes les construccions inacabades i/o inhabitades. 

D'altra banda, l'Ajuntament de Parets del Vallès, exigirà a la Generalitat de Catalunya que, en 
cap cas, ha de posar a la venda el parc públic d'habitatge social i menys encara posar-lo a 
l'abast de fons d'inversió especuladors, que són els mateixos que han donat lloc a la situació 
de patiment que actualment sofreix el poble català. 

5. Aplicar totes les mesures adients encaminades a eradicar d'aquest poble la denominada 
pobresa energètica, en totes aquelles situacions en què persones que es trobin en situació de 
desnonament amb o sense lloguer social i no puguin fer front, per manca de recursos 
econòmics, a les despeses necessàries per mantenir els subministraments bàsics d'aigua i 
energia. 

6. Que es constitueixi una Taula per prevenir i donar resposta als possibles afectats i que 
s'estableixi un protocol d'actuació coordinada, tot i sabent que la solució a la problemàtica és 
competència estatal, els seus efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, i és als 
ajuntaments on s'adrecen majoritàriament les persones i famílies. 

A aquesta Taula hi serien, per una part, una representació transversal de l'Ajuntament, tenint 
en compte els diversos factors que intervenen en aquest àmbit d'actuació. D'altra banda, una 
delegació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Parets i els representants de les 
Associacions de Veïns cas de que hi siguin. 

Aquesta Taula es constituiria com a instrument democràtic i transparent d'intervenció 
immediata a la problemàtica de la vivenda, amb un calendari de reunions establert i uns 
compromisos públics i vinculants per a totes les parts. 

7. En relació al punt anteriorment exposat, oferir un servei d'orientació, assessorament i 
mediació adreçat a les persones amb dificultats de pagament dels crèdits hipotecaris i risc de 
pèrdua del domicili habitual, i a les immerses en procediments d'execució hipotecària, per tal 
de trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l'habitatge. 

8. Que per part de l'Ajuntament, es subvencioni totalment el pagament del Impost Municipal 
de Plus Vàlua a tots el contribuents que hagin perdut el seu habitatge habitual al no poder 
atendre la hipoteca, ja sigui per desnonament, per dació, compra-venda o qualsevol altra 
fórmula. I també, que es faci arribar una proposta als legisladors competents per tal de 
modificar o eliminar l'esmentat impost en aquests casos. 

9. No és moralment acceptable que l'Ajuntament de Parets mantingui relacions econòmiques 
amb entitats financeres que condemnen a la pobresa més cruel i inhumana, mitjançant els 
abusius desnonaments, als veïns que han estat contribuint amb els seus impostos al 
sosteniment del propi municipi. 

L'Ajuntament ha de donar exemple d'integritat i declararà públicament que no continuarà amb 
aquesta situació i, a partir de la aprovació del Ple Municipal, prioritzarà les relacions comercials 
amb qualsevol de les entitats financeres que formen l'anomenada Banca ètica. 
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10. Fer possible un servei de seguiment periòdic de la situació global de l'habitatge en aquest 
terme municipal, en especial dels processos d'execució hipotecària i desnonaments, 
sol·licitant als jutjats informació estadística mensual sobre els casos en curs i les properes 
execucions previstes, al marc d'allò que s'estableix al punt 6è d'aquest escrit. 

11. Donar trasllat d'aquests acords a la Comissió d'Habitatge del Congrés dels Diputats i als 
diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la FEMP, l'AMC i a les 
diferents entitats bancàries amb seu a aquest municipi. 

 

9. Manifest sobre el Dia Internacional de la Dona 

El secretari llegeix el Manifest. 

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor 
tot i que ja ha passat la data del 8 de març. 

Al marge d'una declaració de principis com és aquesta, al NOPP li agradaria com a grup local, 
que s'aprofités el dia 8 de març per donar compte del nivell de compliment del Pla d'igualtat 
local. Seria una bona oportunitat a part de llegir una declaració genèrica de principis, amb la 
qual naturalment hi estan d'acord, però potser seria més profitós per tots veure com es va 
complint el Pla d'igualtat local. 

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup vota a favor. 

Intervé el portaveu del grup d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que vota a favor tot i que 
remarca el fet que és lamentable que cada any hagin de fer el recordatori del que pateix la 
dona i que a més aquest any s'hagi incrementat amb l'aportació del PP amb la llei que acaba 
d'aprovar sobre l'avortament, la llei Gallardon, perquè suposa un atac a la llibertat de les dones 
i el dret a decidir sobre el seu propi cos. El canvi que s'ha aprovat de la llei de l'avortament és 
retrògrada, és del passat i més adjectius que no dirà, perquè potser són massa agressius, 
però ha dir que és una llàstima que d'any en any que van passant cada cop es va a pitjor, 
gràcies a segons quins tipus d'actuacions per part del govern del PP. 

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i indica que evidentment estan d'acord 
amb tot menys en la part que parla sobre la llei que ha fet el PP sobre el tema de l'avortament 
i la salut sexual i reproductiva, per aquest motiu s'abstenen. 

El PSC vota a favor. 

Pren la paraula la regidora de Benestar Social, la senyora Villa, i explica que es recull la proposta del 
NOPP, perquè és molt bona i molt adequada, i l'any que ve es farà. 

Intervé la presidència i explica que aquest divendres es reuniran 200 dones, amb motiu d'aquesta activitat 

i es trobaran per celebrar el sopar de dones i diferents activitats dintre de l'àmbit d'igualtat. Tot el que 

sigui complementar aquest àmbit és bo, perquè igual que abans parlaven de prioritats si hi ha una dintre 

d'aquest manifest és l'últim dels punts que no per ser l'últim és menys important, qut fa referència a la 

violència de gènere. La lluita per eradicar aquesta lacra ha de continuar per part de tothom, perquè és la 

gran lacra que té el país pel que fa referència al dret de les dones, la violència masclista i la violència de 
gènere. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 15 (PSC, NOPP, CiU, ICV) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 2 (PP) 

Per tant, el Ple de l'Ajuntament per majoria, aprova el Manifest següent: 
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Manifest 8 de març 

Un any més, el dia 8 de març les dones de tot el món sortim al carrer per celebrar el Dia 
Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza la lluita històrica 
per la igualtat de gènere. 

Perquè malauradament, a les nostres societats encara s’hi arrelen estructures i situacions que 
dificulten el ple desenvolupament de les dones: la desigualtat salarial, la menor presència en 
espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de coresponsabilitat en les tasques de 
cura i de la llar, o la violència masclista, són evidències que hem de seguir treballant i sumant 
esforços per fer efectiva la igualtat de gènere. 

Això ens obliga a pensar en la implicació de tota la societat –homes i dones- per tal de fer-nos 
partícips i protagonistes del trencament d’estereotips que ha de dur a un canvi d'actitud de la 
societat, el canvi de mentalitat col·lectiu imprescindible per avançar plegats en aquest gran 
repte col·lectiu. 

També és moment de recordar les grans fites en la consecució dels drets civils, polítics i 
socials de les dones, moments clau com l’adquisició del dret al vot - important avenç del qual 
s’han complert 80 anys -, el dret a l’accés a l’educació superior, el dret a la lliure disposició 
dels propis béns, l’aprovació d’instruments legals més recents, com la Ley Orgánica para la 
Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, la Ley Integral contra la Violencia de Género, o la 
Llei catalana del Dret de les Dones a eradicar la Violència Masclista. 

Però al costat d'aquestes fites ara també cal alçar la veu i denunciar com, altres marcs legals 
referents al nostre país, queden afectats per tot tipus de reformes que desgraciadament no es 
situen en la lògica d' ampliar els drets de les dones o bé la igualtat efectiva amb els homes. 
Aquí podem destacar la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, 
que amenaça clarament la funció que han desenvolupat els ajuntaments democràtics alhora 
de donar respostes a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes des de la proximitat. Aquest 
és el cas de les polítiques i serveis municipals adreçats a la promoció de les dones o bé a 
l'atenció de les víctimes de violència masclista, la continuïtat dels quals queda compromesa i 
qüestionada. I el cas més actual i flagrant, sens dubte és la Reforma del Govern de l'Estat pel 
que fa a la Llei de Salut sexual i reproductiva vigent des del 2010, que suposa un atac directe 
a la llibertat de les dones i al dret a decidir sobre el seu propi cos. 

Per tot plegat, hem de recordar que garantir la igualtat d’oportunitats per totes les dones, és 
avançar cap a una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el desenvolupament 
humà, és promoure un nou model social situant les persones en el centre de les estratègies i 
les actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats del compromís global de les 
administracions locals sempre al costat de les dones i de les organitzacions que defensen i 
reivindiquen el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret. 

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem assolir amb la col·laboració i la complicitat 
de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes de la nostra ciutat, perquè 
només així podrem fer-ho realitat. 

8 de març de 2014 
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10. Moció de l'Assemblea Nacional Catalana Parets del Vallès de suport a la campanya 
de recollida de signatures “signa  un vot per la independència” 

El secretari llegeix la Moció. 

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup està a favor 
totalment del contingut de la Moció. Ja s'ha iniciat la recollida de signatures i és important que 
no es posi cap mena de trava a aquesta acció, que és una acció pública i democràtica i per 
tant estan d'acord amb tots els punts. 

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i manifesta que de la mateixa manera que fa una 
estona han agraït la tasca desenvolupada a tota la gent de la Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca, també l'agraeixen a tota la gent que treballa per la ANC. 

CiU com a grup municipal demana, des del consistori, a l'equip de govern que no es posin 
pals a les rodes a l'hora de fer les parades per aconseguir les signatures i vol recordar que 
quan un cert partit, que és el que està governant, va decidir posar una carpa davant d'un 
comerç per recollir signatures en contra de les retallades no va tenir cap problema, per això  a 
CiU també li agradaria que la gent de l'Assemblea no tingués cap problema per recollir les 
signatures aquests dies. 

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que òbviament estan d'acord 
amb la Moció. La recollida de signatures està clar que és un acte democràtic. És un acte que 
serveix per presentar iniciatives legislatives populars que han servit també per tirar endavant 
qüestions molt importants per part de la ciutadania. Per tant estan totalment d'acord en què 
l'Assemblea Nacional de Catalunya pugui recollir les signatures els dos dies que indiquen i 
que evidentment es posin totes les facilitats possibles. 

Ha de dir i ho vol remarcar que és inapropiat acordar que l'Ajuntament faci una crida a la 
participació dels veïns i veïnes. És inapropiat per la forma, ja que no tothom comparteix les 
qüestions que defensa o que vol aconseguir l'Assemblea Nacional de Catalunya, i 
l'Ajuntament no hauria, perquè representa molta gent amb molts criteris diferents, fer una crida 
a la gent perquè hi participi. Creu que l'Assemblea Nacional de Catalunya té els seus mitjans 
per fer la crida, de fet amb les xarxes socials, ha col·laborat perquè la gent participi, però que 
l'Ajuntament s'hauria de quedar al marge, és la única apreciació que volia fer. 

Intervé el portaveu del PP, el senyor Carmany, i manifesta que el seu grup vota en contra. 
Evidentment com ha dit el senyor Folguera és democràtic demanar firmes, el que no sap si és 
tan democràtic demanar una firma per a la declaració unilateral d'independència. 

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i manifesta que referent a aquesta 
petició de l'Associació de Municipis per a la Independència, presentada a Parets per 
l'Assemblea Nacional de Catalunya, que demana donar suport a la recollida de signatures de 
la campanya “Signa un vot per la independència”, sobradament és conegut el que opina el 
PSC. El seu partit està pel diàleg i per la legalitat. Un diàleg que ni Rajoy ni Mas han demostrat 
la voluntat de mantenir. Si bé estan totalment d'acord amb el dret dels ciutadans a ser 
consultats i a decidir, estan totalment en contra de la manipulació d'aquestes consultes. 
Aquesta petició de donar suport no té res a veure amb el dret a decidir, ja que només li 
presenta al ciutadà una única opció: la independència o en un extrem la declaració unilateral 
d'independència. 

El PSC continua creient que hi ha altres solucions i que aquestes passen per una negociació 
entre els governs de Rajoy i de Mas. 

Dels acords que es proposen hi ha un que no cal que se'ls demani, perquè ja ho estan fent 
que és cedir espais públics per facilitar la recollida de signatures o per fer una encesa 
d'espelmes. Això ja ho estan fent i ho continuaran fent, o sigui que no hi ha cap problema, o 
sigui que no cal que el regidor de CiU digui que no es posin pals a les rodes, perquè no les 
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posen. 

Com comprendran el PSC vota en contra i en tot cas si de model de país es tracta el del seu 
grup és el model federal, a més també voten en contra per coherència política. Amb el seu 
posicionament quan en una moció anterior en un altre Ple es demanava formar part de 
l'Associació de Municipis per la Independència, el posicionament del PSC va ser en contra. 
Afegeix que només vol recordar que el PSC també té un model que és el federal. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 8 (NOPP, CiU, ICV) 

Vots en contra: 9 (PSC, PP) 

Abstencions: 0 

La presidència indica que no s'aprova la moció, però indica que és una tasca i una acció plenament 

democràtica la que desenvolupa l'Associació Catalana de Municipis, i que tingui el total suport de 

tothom per intentar amb el seu objectiu muntar el que creguin convenient i des de l'Ajuntament es 

continuarà amb la mateixa línia que fins ara. 

D'acord amb les votacions, no s'aprova la Moció següent: 

MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT 
PER LA INDEPENDÈNCIA’ 
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al 
nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 

Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma més 
clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera 
expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana 
de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca 
de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho 
democràticament. 

En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat 
cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades 
–Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta 
institucional. 

Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè el 
poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a l’autodeterminació. 
Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha 
de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles. 

Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la 
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC 
mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat 
de llurs objectius fundacionals. 

Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat 
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 de 
març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició 
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a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del 
procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta demanda 
popular. 

A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus 
representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament, 
mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que 
l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) 
avalats per les seves signatures. 

En conseqüència, l’Ajuntament de___________________________________, reunit en 
sessió plenària, recollint la voluntat popular, 

ACORDA 

1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la 
independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. 

2. Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de signatures. 

3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya 
‘Signa un vot per la independència’. 

4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, 1 - 
08500 Vic) info@municipisindependencia.cat 

 

11. Moció del grup municipal del PP relativa a sol·licitar que no es cedeixi el Padró 
Municipal per realitzar cap referèndum il·legal 

Pren la paraula la presidència i indica que els punts 11 i 12 de l'ordre del dia estan separats, 
però tracten sobre un mateix aspecte. 

El punt número 11 es refereix a una moció que diu; “Moció del grup municipal del PP relativa 
a sol·licitar que no es cedeixi el Padró Municipal per realitzar cap referèndum il·legal”; i el punt 
número 12 “ Moció dels grups municipals del NOPP i de CiU relativa a què l'Ajuntament doni 
suport a la consulta per decidir el futur polític de Catalunya”. 

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que per una qüestió d'ordre demana 
que els punts es discuteixin per separat. 

La presidència respon que els punts es discutiran i es votaran per separat, ja que són dues 
mocions que demanen justament el contrari, una que es cedeixin els padrons i l'altra que no. 

A continuació el secretari llegeix la Moció. 

El NOPP vota en contra. 

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i comenta als regidors del PP que no es 
tracta d'un referèndum il·legal, senzillament està per veure si serà il·legal o no. 

La presidència indica que el senyor Martín té tot el temps que necessiti, però que ja sap que 
és una discussió bastant estèril. Tots els grups són coneixedors de les posicions dels grups. 

El senyor Martín indica que llegirà quatre línies de l'autoritat de protecció de dades, que a 
través d'una compareixença al Parlament de Catalunya va afirmar que és legal cedir el padró 
per a la consulta, perquè no vulnera el principi de finalitat que estableix l'article 4 de la Llei. A 
més va insistir dient, i ho llegeix textualment, que la cessió de les dades del padró està 
regulada per la Llei de règim local, que diu clarament que es podrà cedir el padró a les 
administracions per exercir les seves competències quan siguin necessàries per exercir les 
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competències respectives. Quan sigui rellevant la residència o el domicili. Això es tracta a 
l'article 40 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

ICV vota contra. 

El PSC s'absté. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 2 (PP) 

Vots en contra: 8 (NOPP, CiU, ICV) 

Abstencions: 7 (PSC) 

D'acord amb les votacions, no s'aprova la Moció següent: 

“Roberto Carmany Valls, como Portavoz del grupo Municipal del partido Popular de Parets 
del Vallès, presenta está MOCIÓN para ser debatida en el Pleno de la Corporación que se 
tiene que celebrar el próximo día. 
 
EXPONE 

EI articulo 149.1.32 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia 
exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 

EI artículo 41 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General regula 
el acceso a los datos censales. EI apartado 2 del citado artículo estable que "Queda prohibida 
cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo 
electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial". 

EI artículo 139 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
establece que: "Serán castigados con las penas de seis meses a dos años y de multa de seis 
a veinticuatro meses los funcionarios públicos que: Incumplan las normas legalmente 
establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral." 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su 
artículo 16.3 que "los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas 
que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios 
para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que 
la residencia o el domicilio sean datos relevantes." 

Una condición que no se cumple en este caso porque la Generalitat no tiene competencias 
para realizar la consulta. De hecho, el Congreso de los Diputados responderá en los próximos 
meses con un rotundo no a la petición que aprobó Parlament de Cataluña el pasado 16 de 
enero de 2014, para que la Generalitat asuma esta competencia. 

La Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña en su artículo 24 establece: 
"1. Todas las personas, los órganos y las instituciones que intervienen en las operaciones 
reguladas por esta Ley tienen la obligación de mantener el secreto estadístico sobre la 
información estadística. 2. EI deber de guardar el secreto estadístico se mantendrá incluso 
después de que las personas obligadas a preservarla hayan finalizado sus actividades 
profesionales o su vinculación con los órganos que hacen o tienen estadísticas." 

De acuerdo con lo que establecen en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Parets del 
Vallès proponemos al Pleno la adopción de la siguiente 
 

MOCIÓN 
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Instar al Alcalde a no ceder el censo electoral de nuestro municipio, en el supuesto caso que 
el Gobierno de la Generalitat lo solicitará para elaborar el censo de cara al referéndum ilegal 
que quieren convocar para el próximo 9 de noviembre de 2014.” 
 

12. Moció dels grups municipals del NOPP i de CiU relativa a què l'Ajuntament doni 
suport a la consulta per decidir el futur polític de Catalunya 

Pren la paraula el secretari i llegeix la Moció. 

A continuació voten a favor els grups del NOPP, CiU i ICV. 

Vota en contra el grup del PP. 

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i explica que han presentat la Moció 
en el sentit que es tracta d'una Moció política i no es val excusar-se, si procedeix així el cas, 
en tecnicismes de tipus jurídic, ni tècnics. 

La Moció és molt similar i més curteta, que una que van presentar els grups municipals 
Socialista, CiU, ICV a Sabadell, ja que aquella tenia sis punt i aquesta l'han resumit en tres. 
Per exemple la Moció de Sabadell deia que: “Que l'Ajuntament de Sabadell, d’acord amb el 
que s’estableixi legalment, doni suport a la Consulta per decidir el futur polític de Catalunya i 
faciliti les infraestructures i mitjans que calgui per la seva realització.”. 

La senyora Martí indica que recull bastant el contingut. 

D'altra banda vol manifestar que té un suport totalment jurídic, ja que l'Estatut de Catalunya 
en el seu articulat preveu que les consultes populars són competència exclusiva del Parlament 
de Catalunya. Les consultes populars i no els referèndums i a través de la Llei de règim local 
el Padró d'habitants es pot cedir a altres administracions, sense el consentiment previ dels 
afectats, és a dir que no intervé el tema de la Llei de protecció de dades, a més ve reforçat 
per un informe jurídic que fa pocs dies que va sortir, que havia demanat l'Associació de 
Municipis per la independència i que conclou les dues qüestions que abans ha apuntat sobre 
que la consulta popular és competència del Parlament de Catalunya i que la Llei de règim 
local, estableix que els ajuntaments poden cedir a altres administracions el Padró d'Habitants, 
al marge de què el pugui tenir també Idescat. 

Que serveixi com aclariment, en la proposta de Moció parlen del Padró d'Habitants i no del 
cens. Creu que en la Moció del PP hi ha una barreja de padrons i censos, però no és el mateix. 
Parlen del Padró, perquè el cens naturalment ja saben que no es pot cedir, perquè el cens 
està regulat i inclòs en la Llei electoral, que és una Llei orgànica. 

El NOPP voldria que la part formada pel grup Socialista de l'equip de govern, no posés portes 
al camp, perquè probablement l'onada els pugui passar per sobre, i per això demana que votin 
a favor de la Moció. 

Pren la paraula la presidència i exposa que més enllà dels consells que alguns semblen 
amenaces vetllades, el PSC el primer que va fer tal com van comentar a la Comissió 
Informativa és demanar un informe jurídic i més coneixent en què acaben derivant aquestes 
situacions. Els Serveis Jurídic de l'Ajuntament l'han emès. De moment el PSC entén que sap 
menys que els juristes, o sigui que la feina dels juristes que la facin els juristes i la tasca dels 
polítics o la gestió en aquest cas, que la facin els polítics. 

Vol deixar molt clar el concepte perquè ningú s'equivoqui. El PSC no té cap problema en cedir 
ni el padró, ni cap altre tipus de document, perquè es realitzi una consulta a la ciutadania. Cap 
tipus de problema. Només tenen un problema com molt bé ha llegit en la Moció la portaveu 
del NOPP, que ha fet a Sabadell i altres llocs, quan estigui fora de la legalitat. Si ho estableix 
la legalitat l'Alcaldia no té cap tipus de predisposició a no donar res. Si consulten a la 
ciutadania per portar a terme la majoria de les activitats que tenen lloc al municipi com no s'ha 
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de consultar per qualsevol altra cosa que es cregui que és d'interès, això sí, sempre dintre del 
marc legal. Si l'informe fos tan clar com comentava la senyora Martí no hi hauria cap tipus de 
dubte, seria claríssim, i si és així serà fantàstic i cap tipus de problema. En aquests moments 
s'havia d'haver sol·licitat o es podria sol·licitar. 

A l'Ajuntament no li ha arribat cap tipus de sol·licitud. En el moment que arribi faran el que es 
consideri jurídicament que es pot fer. Si tenen la possibilitat de donar el padró, el donaran 
sense cap tipus de problema. Si se'ls prohibeix donar el padró, avança que no el donaran. 
L'Ajuntament farà el que marca la legalitat, perquè alguns grups a diferència d'uns altres, estan 
al govern, i quan un està al govern deixa de ser en part un partit polític i passa a ser institució 
i quan és institució resulta que la responsabilitat recau en la institució, i en aquest cas en el 
que la dirigeix. Tot el que estigui a les seves mans, la voluntat la tenen absolutament tota i per 
això el posicionament de vot igual que en l'altra Moció és d'abstenció i sortirà el mateix resultat 
que abans. El de les rodes zero, sinó el  posicionament no seria d'abstenció. Dit això, quan 
arribi el moment ja s'avança per evitar malentesos. Quan arribi el moment tots els municipis 
de Catalunya faran el que marqui la Llei, sigui la que sigui. Han llegit l'informe jurídic i creu 
que amb el que hi ha ara podran donar el padró. Ja veuran el que passarà, però creu que 
podran donar-lo perquè si l'ús pel qual es demana, que en aquest cas és la Generalitat, és per 
a la realització d'alguna cosa que és competència seva i la seva competència algú ha de dir 
que en aquell moment la té. 

Si l'informe jurídic fos absolutament clar ho posaria a tothom més fàcil. Acaba amb una reflexió, 
que abans ha fet el portaveu del PSC, si en lloc de llençar pilotes fora des d'altres 
administracions supramunicipals i passar els seus problemes als ajuntaments i a les 
administracions locals, als quals se'ls hi treu competències, les solucionessin les 
administracions de més a dalt, els ajuntaments podrien dedicar més temps al que els ha de 
preocupar i ha de dir també que les últimes tres mocions no estan dintre del full de ruta, ni són 
la màxima preocupació del grup municipal Socialista, els preocupa molt més les mocions 
anteriors i els problemes del dia a dia de la ciutadania. Però pals a les rodes, cap. El 
posicionament de vot és d'abstenció. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 8 (NOPP, CiU, ICV) 

Vots en contra: 2 (PP) 

Abstencions: 7 (PSC) 

Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per majoria aprova la Moció següent: 

Moció dels grups municipals del NOPP i de CiU relativa a què l'Ajuntament doni suport 
a la consulta per decidir el futur polític de Catalunya 

Tenint en compte que el proper 9 de novembre hi ha prevista a Catalunya la consulta pel dret 
a decidir, creiem que els Ajuntaments han de donar el màxim suport a aquesta iniciativa, que 
és del tot democràtica perquè suposa deixar que els ciutadans puguin expressar-se lliurament. 

És en aquest sentit que creiem necessari que el nostre Ajuntament faciliti tots els mitjans que 
calgui per a la realització de la consulta, inclòs les dades del padró municipal d'habitants. 

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA: 

1. Que aquest Ajuntament doni suport a la consulta per decidir el futur polític de Catalunya i 
faciliti les infraestructures i mitjans que calgui per la seva realització, inclòs el padró municipal 
d'habitants. 

2. Que vetlli perquè els mitjans de comunicació de titularitat de l'Ajuntament en l'exercici de la 
seva funció informativa ho facin en un marc d'estricta neutralitat envers les diferents opcions 



 

 

 

 
Secretaria General 

Ajuntament de Parets del Vallès   OAC Ajuntament    
Carrer Major, 2-4    Plaça de la Vila, 1    
08150 Parets del Vallès   08150 Parets del Vallès 
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89  Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                                         37/43 
www.parets.cat                         

plantejades en la consulta. 

3. Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats 
del poble, i a l'Assemblea Nacional Catalana. 

 

13. PRECS I PREGUNTES 

13.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i pregunta com està la redacció 
dels treballs del Projecte de millora i integració del riu Tenes al poble, perquè és un projecte 
important i que requereix un cert termini d'elaboració. Produiria una millora important si es 
portés a terme i generaria al seu entorn un pla d'ocupació. Seria bo d'iniciar la redacció del 
projecte. 

13.2. La senyora Martí pregunta en quins espais treballen les persones del pla d'ocupació de 
neteja viària, ja que aquestes persones no haurien de completar el que no fa l'empresa de 
neteja de la via pública. Consideren que el que haurien de fer és netejar altres espais com els 
periurbans, les voreres de la riera, el camí de Can Serra, el camí de la Torre de Malla, un tros 
del carrer de Lluís Companys o per sota de l'escola Parietes. 

13.3. La senyora Martí prega que es redacti o que s'ampliïn alguns dels plans d'ocupació 
iniciats per al manteniment del mobiliari urbà, perquè hi ha molt mobiliari urbà, sobretot de 
ferro i de fusta, com els bancs, els quals estan molt deteriorats i per tal d'allargar la seva vida 
i no procedir com ha passat alguna vegada que s'ha deixat deteriorar fins que ja no pot 
aguantar més i s'ha substituït per material nou, prega que es faci un pla d'ocupació o que 
s'habiliti alguna de les persones del pla d'ocupació per realitzar aquesta tasca. Realment hi 
ha alguns punts concrets amb mobiliari urbà molt deteriorat, com en el Barri Cerdanet, que hi 
ha uns bancs que els hi cau molt el sol i estan molt deteriorats, entre molts d'altres. 

13.4. La senyora Martí pregunta quins problemes hi ha en aquests moments en el gimnàs del 
Pau Vila, perquè sembla que el seu estat és molt deficitari. Pregunta si hi ha alguna previsió 
de millora i d'arranjament. 

13.5. La senyora Martí pregunta en quina fase es troba la redacció del Projecte de rehabilitació 
de la coberta de Can Cot, perquè no s'acabi ensorrant. 

13.6. La senyora Martí pregunta la raó per la qual s'ha tornat a adjudicar el servei tècnic de 
seguiment i control dels contractes dels serveis urbans de via pública, que sembla que el 
servei tingui nom i cognom, i que l'adjudicació que es fa no és a una empresa, tot i el nom tan 
rimbombante, sinó a una persona concreta. 

Pregunta perquè aquesta qüestió no es gestiona dins dels propis serveis tècnics, és a dir el  
servei tècnic de seguiment i control dels contractes dels serveis urbans de via pública, s'hauria 
de fer des de Territori, però bé en tot cas si calgués, si hagués una necessitat explícita i 
concreta del servei, per què la tasca no es realitza a través d'un pla d'ocupació i es contracta 
una persona inscrita a l'SLOP, ja que com a mínim el 50% dels inscrits estan segurs que 
compleixen els requisits per desenvolupar el treball. En canvi es fa el muntatge d'una 
contractació, en què es vol contractar una persona concreta a través del capítol II, que és 
totalment inadequat. 

El NOPP demana que s'acabi aquesta adjudicació i es realitzi un pla d'ocupació i que es 
contracti una persona de l'SLOP i de Parets. 

El seu grup ha vist que algunes de les obres que s'han adjudicat, en la majoria dels casos, les 
persones que hi treballen no són locals. Sap que quan l'Ajuntament adjudica una obra 
segurament no pot incidir en el tema, però a vegades fa mal als ulls veure com s'adjudiquen 
unes obres i que les persones que hi treballen no són de Parets, amb una bossa a l'SLOP de 
1.500 persones. 
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La senyora Martí reitera el prec que s'acabi el servei, que es faci un pla d'ocupació i que es 
contracti una persona del poble. 

13.7. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que en l'últim Ple ordinari 
que va tenir lloc tot just fa dos mesos, el seu grup va fer una pregunta prou clara i concreta 
relacionada amb l'empresa a la qual se li va adjudicar el contracte de manteniment de via 
pública. Dintre del concurs hi havia una part molt concreta que es valorava el tema de la nau. 
Si no van errats el ROM és molt clar en aquest sentit, i estableix que quan es realitza una 
pregunta en el Ple es pot contestar en el mateix moment del Ple o en un termini màxim de dos 
mesos abans que tingui lloc el següent Ple. Han arribat al següent Ple i de moment ni se'ls ha 
contestat. 

La presidència explica que hi ha hagut un problema de traspàs, 15 metres en línia recta en la 
taula de Secretaria estan totes les respostes, com sempre. El que passa que en lloc de donar-
les al principi del plenari es farà al final. Reitera que estan totes les respostes, però no s'ha fet 
entrega abans del Ple. 

El senyor Urtusol indica que el ROM és prou clar, i diu que les respostes s'han de donar abans 
del Ple. Estan a punt d'acabar el Ple i han vist que no hi ha resposta, per això ha fet la present 
exposició. Si l'haguessin tingut abans no la faria o la faria en funció de la resposta i l'exposició 
seria en un altra línia diferent. 

13.8. El senyor Urtusol exposa que referent a les últimes mocions, l'equip de govern ha 
d'actuar amb responsabilitat en funció del lloc que ocupa. Perquè vegin que CiU té una certa 
memòria i vocació de ser prou insistent quan creu que un tema s'ha de resoldre i que no vagi 
a l'aigüera. Fa més d'un any i mig que hi va haver un tema prou important, com va ser la vaga 
de maig de 2012, en què no es va gestionar degudament el tema de les cotitzacions a la 
Seguretat Social dels treballadors que van fer vaga en aquell moment. Quan CiU va preguntar 
es va contestar que era vocació de l'equip de govern actuar com va actuar o voluntat, en 
qualsevol cas veuen que avui el criteri és diferent i el PSC ha dit que vol adequar-se al que és 
la llei i que evidentment no faran res que la llei no els permeti. En aquells moments l'equip de 
govern va fer una cosa que estava fora del propi marc legal. 

CiU ha insistit i per molt que ho ha fet a dia d'avui, fa més d'un any i mig, que encara no tenen 
resposta a la pregunta. Els agradaria que en qualsevol cas quan puguin la contestin. 

13.9. El senyor Urtursol volia fer una altra pregunta, però ja no la farà, perquè l'ha preguntat 
el NOPP sobre les adjudicacions del capítol II, i acabarà amb un prec. CiU ha reiterat diverses 
vegades que el seu grup està en aquest Ple i en aquesta taula només amb la vocació de 
treballar pel poble i tan de bo puguin col·laborar amb l'equip de govern en tot allò que sigui bo 
per tirar endavant qualsevol actuació en el poble, però per poder treballar han de tenir 
confiança i aquesta paraula ha sortit en totes les reunions i xerrades que han mantingut i 
aquesta confiança cada vegada és més complicada, malgrat que el seu grup posi tota la 
voluntat i predisposició. 

Prega que quan CiU faci preguntes, si l'equip de govern té la resposta clara i concreta, que la 
contesti. S'estimen més que si en aquells moments que fan la pregunta no la saben, que no 
els menteixin. Han fet preguntes en diferents òrgans, i les respostes que s'han donat per part 
del membre de l'equip de govern que tocava no s'ajusta en absolut amb la realitat. Treballen, 
busquen i es donen compte que la resposta no s'ajusta completament a la realitat. No entrarà 
a parlar de temes puntuals, però si volen en qualsevol moment poden parlar de quins són. 

Demana que siguin francs i sincers. Si saben la resposta que la donin i sinó, CiU s'estima més 
que la treballin i l'elaborin, però que quan se'ls informi d'alguna cosa, la informació que rebin 
s'ajusti realment a la realitat, sinó no té cap raó de ser. 

13.10. Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i explica que ha rebut una sèrie de 
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correus de la ciutadania i a continuació farà la seva lectura literal. 

Comenta un ciutadà de Parets que creu que es podria aplicar un tipus de taxa a comerços 
com per exemple McDonald's per totes les escombraries que genera l'activitat del seu negoci. 
És horrible conviure cada dia amb quilos de deixalles produïdes pel nou centre comercial entre 
panfletos del Media Markt i bosses de menús de l'esmentat restaurant, especialment els caps 
de setmana. 

Sembla ser que allò està molt brut i reclama que hi hagi una taxa específica. L'equip de govern 
ja dirà el què farà. 

També estaria bé preguntar si aquest és el model de poble que volen, potenciant les 
escombraries, les campanyes ofensives per al petit comerç i la destrucció de béns comuns, 
com és el menjar, com fa Mercadona. Si en algun moment hi ha alguna cosa a fer ha de ser 
ara, abans d'enquistar-se en aquest model de poble amb la consegüent degradació social, 
que això comportarà. 

13.11. El senyor Folguera continua exposant que un altre veí diu que en el parc que hi ha al 
Vila Parietes cada dia a l'hora de berenar la canalla surt i deixa el lloc molt brut. El senyor 
Folguera ja va contestar el correu i en les xarxes socials dient que hi ha quatre places previstes 
d'agents cívics, que suposa que actuaran perquè la gent es conscienciï i no tiri tanta brossa 
al terre. En definitiva és el que va contestar, no sap si va fer ben fet, s'imagina que faran això 
els agents cívics. Ho deixa caure perquè la gent ho sàpiga i que consti en acta sempre és bo. 

13.12. El senyor Foguera explica que una noia consulta i comenta que al darrere del carrer 
Sant Valerià, que va a Lliçà, suposa que és un carrer de sorra que connecta amb Lliça i 
l'utilitzen gent que va a l'escola de Lliçà. Diu que hi ha uns baches tremendos i que amb cotxe 
no es pot passar. Pregunta si es pot fer alguna cosa. 

13.13. El senyor Folguera llegeix un altre correu, en què volen les condicions que s'han pactat 
amb Grifols en el cas de la contractació de personal. 

13.14. El correu també diu que lamentablement l'empresa Gemalto, que és una empresa molt 
potent, la qual els va visitar fa uns mesos, que es dedica a la fabricació de targetes 
magnètiques tanca l'empresa amb un ERE amb 150 acomiadaments. Demana a l'alcalde si 
pensa intermediar o deixarà de la mà de Déu els treballadors. 

El senyor Folguera creu que es farà alguna cosa, però en tot cas han de saber que estan al 
davant d'una situació complicada per part de l'empresa Gemalto. Dóna la seva solidaritat amb 
la situació, però es tracta de 250 persones que van al carrer i d'aquestes 150, ja s'acomiaden, 
fet que complica les xifres d'atur al municipi. 

ICV com a grup demana que l'Ajuntament es posi en contacte amb Gemalto a veure si pot 
donar un cop de mà. 

Pren la paraula la regidora  d'Esports, la senyora Lloret, i respecte al tema del gimnàs del Pau 
Vila, explica que el problema que té el Pau Vila des de sempre és que és un edifici molt vell i 
quan es va construir es va fer un gimnàs molt petit, amb columnes. L'escola no ha utilitzat mai 
el gimnàs per fer educació física, més aviat el fa servir com a magatzem. L'han utilitzat algun 
dia puntual amb els més petits si plou, però normalment no es fa servir. Hi ha uns lavabos i 
unes dutxes dintre del gimnàs, que sí que s'utilitzen. Els nens fan l'educació física fora a la 
pista i després entren a dutxar-se. 

L'AMPA de l'escola i la direcció ha demanat que es construeixi un gimnàs nou i l'Ajuntament 
ha contestat que no hi ha partida pressupostària al pressupost per fer-lo, però que es treballarà 
en la línia dintre del que sigui possible d'encarregar un projecte d'una sala polivalent. 

Els mestres d'educació física els hi agrada fer les classes fora al carrer, encara que tinguessin 
gimnàs, el farien servir puntualment els dies de pluja, per aquest motiu a  l'escola li aniria bé 
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una sala polivalent per fer obres de teatre i conferències, entre d'altres activitats. Intentaran 
buscar la manera si és possible de fer l'encàrrec del que seria el projecte, i d'altra banda, els 
lavabos i les dutxes dels gimnàs actual, que es fan servir, durant l'estiu quan s'aturi la tasca 
escolar, es farà una petita rehabilitació perquè estiguin més adequades i puguin continuar 
dutxant-se. 

Pren la paraula el regidor d'Urbanisme i Via Pública, el senyor Juzgado, i exposa que referent 
a la fase en la qual es troba el Projecte de rehabilitació de Can Cot, explica que no s'ha iniciat. 
Està previst iniciar-la com es va acordar. S'han demanat subvencions encaminades a 
consolidar més la coberta i d'altres elements de Can Cot. Afegeix que és un projecte que està 
previst i que no quedarà en el sac. 

Quant al contracte del servei de seguiment dels temes de via pública i d'altres tipus de 
contracte, explica que es va convocar una licitació i un concurs, al qual es van presentar sis o 
set licitadors. Hi havia persones físiques i empreses, ja que el plec de condicions permetia les 
dues coses i s'ha adjudicat el servei d'acord amb el plec de condicions. 

El senyor Juzgado convida als grups a veure el plec de condicions i el resultat. 

Respecte a la pregunta de CiU sobre la ubicació de la nau que realitza el manteniment, l'escrit 
de resposta el poden recollir quan acabi el Ple. 

La presidència pren la paraula, i contestarà algunes preguntes. La resta es contestaran per 
escrit. 

Respecte a la pregunta del NOPP sobre el contracte de les obres que s'executen. La senyora 
Martí ha aclarit que sap que l'Ajuntament amb una licitació pot fer el que pot fer, i és treure 
una licitació absolutament reglamentada. És bo que tothom sàpiga el funcionament. Quan es 
diu que hi ha algunes obres que es fan i que l'empresa que les executa no té persones de 
Parets. Hi ha temes en què l'Ajuntament pot incidir i en altres no. No pot incidir en processos 
de licitació, és a dir que els processos de licitació que surtin, si estaven regulats abans, això 
ha patit una hiperregulació absoluta que fa, que encara que tinguin la voluntat d'intentar fer 
que les empreses del territori, de la comarca, de Parets tinguin feina a Parets, està 
absolutament regulat en preus, condicions, etc. En les quals, i li sembla bé, els polítics no en 
formen part de les taules i el que surt és el que surt, per això a la majoria de pobles de la 
comarca de Catalunya treballen la majoria d'empreses que tenen més capacitat per optar a 
aquests tipus de plecs. 

Aquí es podria entrar en un debat molt més profund sobre si els agrada aquest model. A ell 
personalment li agrada poc. És una pena, però aquesta és una realitat, amb la qual es troben 
les administracions locals, i Déu no vulgui que facin res que pugui anar en la línia d'alterar 
unes bases, un procediment de licitació absolutament legal. 

Uns altres dels aspectes que vol comentar sobre la resposta adequada o no, que ha manifestat 
el regidor de CiU, el senyor Urtursol. Ha de dir que al final estaran d'acord en una cosa, i és 
que ho intenten i ho intenten, i és cert que hi ha un problema de confiança, perquè si hi ha 
respostes que el senyor Urtusol o el grup considera que no s'ajusten a la realitat, aquí hi ha 
una doble interpretació. Si pregunta alguna cosa a un regidor, entén que la resposta potser 
correcta, potser veritat o pot no ser veritat, però entén que no li està mentint. Quan un fa la 
interpretació sobre que se li ha dit una cosa que no és veritat, per consegüent s'ha mentit, 
doncs ha de dir que és veritat, que aquí hi ha un problema d'interpretació i probablement de 
confiança. 

Està convençut que si hagués aquesta confiança passarien dues coses. Una, que qualsevol 
qüestió important es parlaria abans. Quan hagués un dubte es tornaria a seure, com un fa a 
casa, escolta mira que m'he assabentat d'això i això resulta que no s'ajusta a la realitat. És 
veritat que si això no passa, es tradueix en desconfiança i aquesta és la part probablement 
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més greu de l'exposició, que aquesta desconfiança sembla que es produeix quan la resposta 
es fa perquè no s'ajusti a la realitat. 

Tots han d'entendre que hi ha respostes més o menys encertades, això li pot passar a 
qualsevol, però en qualsevol cas ha de tenir clar que no hi ha la voluntat de mentir en cap de 
les afirmacions en les respostes que es donen. Li consta que no hi ha cap voluntat de ningú 
de mentir, més enllà del que es digui sigui més adequat o inadequat. 

Respecte a les qüestions plantejades pel regidor d'ICV, ha de dir que tots són usuaris de les 
xarxes socials i és interessant que arribin qüestions a través d'aquest instrument, però a 
vegades no s'ajusten a la realitat per falta d'informació. 

Quant a quin tipus d'acord ha arribat l'Ajuntament amb Grifols, ha de dir que han buscat una 
línia de col·laboració i l'Ajuntament ofereix una formació a mida en química farmacèutica, 
perquè els usuaris de l'SLOP a l'atur es formin en química, en farmàcia, en formació més 
bàsica i ocupin aquests llocs de futur creixement, que té l'empresa Grifols a Parets, i que fa 
que sigui una empresa de referència amb més de 1.800 treballadors. 

Per l'Ajuntament és important la línia de col·laboració perquè fins al dia d'avui, tot i que Grifols 
porta molts anys al municipi mai havia signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament 
per a l'augment en la inserció laboral, entre altres coses, millora de les carreres professionals, 
veure de quina manera es pot fer cicles formatius per adequar la formació professional a la 
formació que necessita l'empresa. Aquest és el tipus d'acord, més enllà d'aquest acord no hi 
ha res. 

La presidència continua exposant que pel que fa al tema de Gemalto, la notícia és verídica. 
És una mala notícia perquè és un ERO important. Indica que va parlar amb el gerent de 
l'empresa i han marcat una sèrie de trobades que mantindran a posteriori després que es 
comenci la taula de negociació, que ja la tenen pràcticament constituïda, per negociar, en què 
hi haurà una negociació interna de l'empresa. 

En paraules de l'empresa dirà per veure si hi ha una reestructuració, i en les seves paraules 
aprimament de les seves condicions. L'empresa no tanca i es queda a Parets. Aquesta és la 
notícia que tenen. Molta de la seva línia productiva va a altres països, amb un aprimament 
molt important de la plantilla, i l'Ajuntament el que ha fet perquè tinguin coneixement tots els 
regidors és el mateix que amb el Grupo Zeta i d'altres empreses del municipi, que és posar-
se a disposició per qualsevol cosa que estigui en les seves mans, que per desgràcia no és tot 
el que voldrien. Entenen que ja siguin més o menys treballadors, per desgràcia la taxa d'atur 
del municipi no es veuria incrementada en molt nombre, perquè l'empresa no té molts 
treballadors del municipi, té uns quants, però no gaire, però en qualsevol cas la preocupació 
és la mateixa. Reitera que ja s'han reunit i vindran seguides d'unes altres reunions. 

La resta de preguntes es respondran per escrit abans del proper Ple i només dir-li al regidor 
de CiU que les anteriors preguntes les podrà recollir ara. Ha estat més un problema de 
coordinació i una errada no entregar les respostes abans que comencés el plenari. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i explica que el seu grup ja tenia preparada la 
pregunta respecte a les adjudicacions del capítol II, però no l'ha feta per no repetir-la. La 
presidència ha explicat que les bases són les que són, que és un procediment clar establert i 
que l'Ajuntament malauradament no té gaire capacitat per influir-hi i que a més no té perquè 
influir-hi. Que ha de ser molt transparent. No dirà que està mentint, però la presidència sap 
que això tampoc s'ajusta ben bé a la realitat. 

En aquest cas puntual, ha estat un procediment completament obert. Publicat i obert, el servei 
se li ha adjudicat a una persona que ja se li havia adjudicat en l'anterior adjudicació i en el 
moment d'aquella adjudicació vol recordar que no es va establir un concurs completament 
obert, sinó que va ser un concurs per invitació. Es van convidar a tres persones, perquè 
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presentessin una proposta i cap de les tres persones convidades eren de Parets. 

La presidència pregunta si es refereix a aquest procediment en concret. 

El senyor Urtusol respon que l'anterior. 

La presidència indica que no sap com va funcionar el procediment. De moment no s'encarrega 
d'aquestes coses i espera que no s'hagi d'encarregar. 

El senyor Urtusol explica que qualsevol procediment que no superi un import concret, en 
aquest cas 60.000 €, es pot fer per invitació, no té per què ser un procediment obert. 

La presidència explica que es va obrir un procediment, es van presentar set ofertes, i la més 
econòmica o... 

El senyor Urtusol indica que ha guanyat per la valoració de judici, i no tant per un tema 
econòmic. Afegeix que no ha estat tal com vostès deien. 

Sí que és cert que en aquest cas s'han presentat set empreses o persones, que la licitació 
s'ha obert a l'àmbit nacional i tothom realment ha pogut presentar la seva oferta; però també 
és cert que el mateix contracte que ja s'havia adjudicat abans a la mateixa persona es va 
establir inicialment per un procediment d'invitació i es van convidar a tres persones perquè 
presentessin proposta i cap de les tres és de Parets. Aquest concurs es podria haver establert 
per invitació i s'hagués pogut invitar a tres persones de Parets, fet que no ha passat. 

La presidència indica que ha estat un procediment obert, i s'han presentat set licitadors, ho 
sigui que s'ha guanyat amb transparència. 

El senyor Urtusol indica que divergeix de l'anterior adjudicació del mateix concurs i 
procediment. 

La presidència indica que el senyor Urtursol mostra la seva falta de confiança amb que no 
s'ha fet bé una cosa. 

El senyor Urtusol manifesta que està intentant que la gent que els escolta tingui les coses 
clares i que no es quedi amb una imatge i una sensació que no s'ajusta ben bé a la realitat, ja 
que l'Ajuntament pot establir un procediment de moltes maneres i el mateix procediment en 
segons quins moments els estableix d'una manera o d'un altra. 

La presidència pregunta si són legals. 

El senyor Urtusol respon que en qualsevol dels dos casos legalment. L'únic que té capacitat 
per establir-lo és l'equip de govern, per tant aquest procediment en el seu moment es va fer 
per invitació i ara s'ha fet obert. Pregunta quina ha estat la raó per canviar el procediment, 
perquè no ho sap. Per què inicialment es van convidar només a tres persones de fora de 
Parets i no es va valorar l'opció de qualsevol persona de Parets. No ho sap. Aquesta és una 
apreciació. 

Respecte al tema de la confiança, la presidència els va dir que era evident la falta de confiança 
i que quan realment alguna resposta no es donava com CiU creia que havia de ser, el que 
havien de fer era continuar treballant a casa i això és el que han fet cada vegada. Quan CiU 
fa una pregunta no és perquè tingui un caprici de saber per on van o per on deixen d'anar. 
Volen saber què és el que fan, tenen una responsabilitat de gestió i de fiscalització, però a 
més tenen a molta gent del poble que els fa preguntes, que els demana col·laboració. Moltes 
de les preguntes que fan després es trameten a molta gent que tenen un neguit al darrere seu. 
La informació que l'equip de govern no dóna, la traslladen de forma manipulada, de forma no 
ajustada a la realitat, quan una persona no contesta la veritat està mentint. En cap cas ha dit 
que de forma voluntària, però ha dit que no s'ajusta al cas. Per exemple en aquesta taula 
pregunten per una sèrie d'ajudes i de beques que gestionen Serveis Socials a través de la 
Fundació de Provites de Grifols, que només han estat col·laborant amb les escoles públiques 
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i se'ls contesta que no s'ha fet amb escoles concertades perquè les bases no ho permetien i 
no ho establien. 

CiU continua treballant, van a Serveis Socials, seguint el procediment que vostès tenen 
establert, demanen dia i hora, i quan van a Serveis Socials i estudien les bases, les bases de 
Provites en cap cas parlen que les escoles concertades no es puguin acollir. CiU ja ha 
transmès la informació que l'Ajuntament els ha donat a les escoles i al cap de quatre dies els 
han de dir que no és que Grifols a les seves bases no ho permetin, hi ha una altra raó tan 
vàlida com aquesta, que no discuteix, es va argumentar i justificar i amb les escoles que han 
parlat ho han entès, però en qualsevol cas aquella explicació sí que s'ajusta a la realitat, el 
que no podien fer és mentir i dir que les bases de Provites no permetia que una escola 
concertada s'hi aculli. 

La presidència manifesta que l'adjectiu és important, per al senyor Urtusol aquest fet és mentir 
i sota el seu parer no és mentir dir alguna cosa que confia que ha donat una resposta, que 
potser encertada o desencertada, en aquest seria una resposta que segons el parer del senyor 
Urtusol, desconeix el tema, però que no s'ajusta al que després era, i això el senyor Urtusol 
ho considera que significa una mentida. És un tema d'interpretació. Considera que una 
mentida és quan de manera voluntària es diu una cosa sabent que no és veritat i entén que 
qui li va contestar suposa que les bases ho preveien així. 

El senyor Urtusol indica que suposava no, això és una apreciació que dista molt de la realitat. 

La presidència indica que per al senyor Urtusol això és una mentida. Si es va al punt de filar 
prim, estaran d'acord que mai existirà aquest punt de confiança, perquè es podrà entendre 
que qualsevol resposta que no s'ajusti exactament al fet, podrà ser una mentida. Aquest no 
és un bon punt de partida. Si amb això es vol generar més confiança, que entén que és el que 
volen tots, no és un bon punt de partida. El bon punt de partida és dir escolta m'he assabentat 
que això no és així, ho miren? I com es diu quatre ulls veuen més que dos. Però si de punt de 
partida és dir que a mi m'han mentit i no m'han dit la veritat, no és un bon punt de partida, fet 
que genera la incomoditat que quan alguna cosa no s'ajusta a la veritat o la realitat o al fet, 
coses d'aquestes és que encara que volgués no li podria dir que no passaran, perquè o saps 
quan passen o no passen. Si tots fossin perfectes, però no ho són, sinó que són bastant 
imperfectes, i s'ha d'entendre com una equivocació. No té més importància. Però CiU li hi 
dóna i el fet té la importància que se li vulgui donar. 

 

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau 
L'alcalde       El secretari accidental 
 
 
 
 
 
 
Sergi Mingote Moreno     Enric Acero Casas 
 


