
Secretaria General
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Sessió núm.: PLE2014/1
Caràcter: Ordinari
Data: 23 de gener de 2014
Horari: 19:00 h a 19:40 h
Lloc: Sala Ple

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde  
Sònia Lloret Mas, regidora 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
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, 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
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 

ORDRE DEL DIA

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

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si procedeix, la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Localret.

3. Aprovar,  si  procedeix, l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà  de  Vall  al Conveni de
col·laboració entre els ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Martorelles
i  Sant Fost de Campsentelles, per a la regulació dels serveis de taxi d’aquestes
poblacions.

4. Donar compte de les al·legacions presentades contra la distribució als municipis del
Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013.
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MOCIONS

5. Moció de reconeixement de la institució a la figura i a la persona de Josep Seguer
Sans.

6. Moció de l'Associació Catalana d'Escoles de Música i Dansa sobre el finançament de
les escoles municipals de música.

7. Moció del grup municipal del PSC contra la reforma de la Llei orgànica 2/10, de salut
sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs.

8. Moció del grup municipal del PP relativa a la condemna dels crims de la Guerra Civil.

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 19 de desembre de 2013.

2.  Aprovar,  si  procedeix,  la  proposta  de  modificació  dels  Estatuts  del  Consorci
Localret

Pren la paraula el regidor de Noves Tecnologies i Innovació, el senyor Granado, i llegeix la
proposta d'acord de modificació dels Estatuts del Consorci Localret.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets

Vista  la  proposta  de  modificació  dels  estatuts  del  Consorci  Local  Localret,  en  què
l’Ajuntament de Parets del Vallès en forma part com a ens consorciat.

Vist que l’Assemblea General del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de
2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:

“Primer.-  Aprovar  inicialment,  i  en  el  cas  que  no  es  presentin

reclamacions  ni  al·legacions,  definitivament  la  modificació  dels

estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció donada en el

text refós que s’adjunta.

Segon.-  Notificar  a  tots  els  membres  associats  l’acord  inicial  de

modificació dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des

de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les

esmenes  que  estimin  convenients,  amb  el  benentès  que  si  no  se’n

presentessin,  es  donaria  per  aprovat  definitivament  l’acord  un  cop

transcorregut l’esmentat termini.

Tercer.-  Disposar  el  sotmetiment  de  l’acord  esmentat  al  tràmit

d’informació  pública,  mitjançant  anunci  en  el  Diari  Oficial  de  la

Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article

160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny,

pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les

esmenes corresponents”.

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
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1.  Possibilitar  la  integració  en  el  Consorci  Localret  de  les  entitats  locals  catalanes  de
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:

• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.

• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons
el règim actual.

2.  Actualització  dels  objectius  i  finalitats  de consorci:  sense modificar  la  finalitat  i  àmbit
material  d’actuació  de  Localret,  que  continua  ubicat  en  el  camp  de  les  comunicacions
electròniques,  les noves tecnologies i  l’administració electrònica,  s’aprofita  la  modificació
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant. 

3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en
el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de
govern  del  Consorci,  per  tal  de  que  totes  les  entitats  que  el  puguin  integrar  tinguin
representació en els òrgans de govern.

4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes
qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives.

Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al
que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de
disposicions legals aplicables als Consorcis.

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació.

Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

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

1. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Local Localret, acordada
per la seva Assemblea General en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, d'acord amb
el que consta a l’expedient administratiu.

2. Donar trasllat del precedent acord al Consorci Local Localret per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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3.  Aprovar,  si  procedeix, l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà  de Vall  al Conveni de
col·laboració entre els ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Martorelles i
Sant Fost de Campsentelles, per a la regulació dels serveis de taxi d’aquestes
poblacions

Pren la paraula el secretari, i dóna lectura a la proposta d'acord.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets

Atès el Conveni de col·laboració subscrit el 15 d’octubre de 2007 pels ajuntaments de Mollet
del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles per a la regulació dels serveis de taxi d’aquestes
poblacions,  al  qual  es  va  incorporar  posteriorment  l'Ajuntament  de Sant Fost de
Campsentelles i l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

Atesa la notificació de l’acord adoptat per  l’Ajuntament de Lliçà de Vall, adoptat en sessió
ordinària el dia 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de l’adhesió
d’aquest Ajuntament al Conveni esmentat.

Atès que existeixen especials circumstàncies entre els municipis respectiu (proximitat de
termes municipals, interacció dels teixits econòmics, comercials i socials), que motiven la
conveniència d’adherir el municipi de Lliçà  de  Vall  a l’àmbit d’actuació del Conveni de
referència, per tal d’augmentar els nivells d’eficàcia i eficiència del servei del taxi.

Vist  l'expedient  per  a  l'ampliació  en  una  nova  llicència  en  el  municipi  de  Martorelles
informada favorablement pel Servei Territorial de Transports de Barcelona. 

Atès que en  la  Comissió de Seguiment  del  Conveni  dels Serveis de Taxi formada per
representants de tots els municipis que intervenen, es va donar el vistiplau a la sol·licitud
formulada per Lliçà de Vall, i a la creació d'una nova llicència en el municipi de Martorelles.

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

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Lliçà de Vall  al Conveni de col·laboració entre els
Ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Martorelles, Sant Fost de Campsentelles
i Santa Maria de Martorelles, per a la regulació dels serveis de taxi d’aquestes poblacions.

2.  Donar  la  conformitat  a  la  creació  d'una  nova  llicència  en  el  municipi  de  Martorelles
informada favorablement pel Servei Territorial de Transports de Barcelona. 

3.  Notificar aquest acord als ajuntaments de Mollet del Vallès, Martorelles, Sant Fost de
Campsentelles,  Santa  Maria  de  Martorelles,  Lliçà  de  Vall i a la Direcció General de
Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

4. Donar compte de les al·legacions presentades contra la distribució als municipis
del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013

Pren la paraula el secretari, i explica que l'alcalde en data 10 de gener de 2014 va formular
un escrit d'al·legacions en relació a la Resolució de la vicepresidenta del govern i consellera
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que exposava el
següent: 

“En  Sergi Mingote Moreno,  Alcalde de l’Ajuntament de Parets del  Vallès, actuant en nom i
representació  de  dita  entitat  local,  davant  la  Vicepresidenta  del  Govern  i  consellera  de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, compareix i 
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EXPOSA

Que en data 27 de desembre de 2013 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
la  Resolució  de  la  Vicepresidenta  del  Govern  i  Consellera  de  Governació  i  Relacions
Institucionals, GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de
la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de
Catalunya, any 2013.

Que  segons  consta  a  l’Annex  II  d’aquesta  Resolució,  el  municipi  de  Parets  del  Vallès  no
percebrà cap import procedent del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013.

Que discrepa absolutament del contingut de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre,
per la qual cosa formula les següents

AL·LEGACIONS

Aquesta Resolució està viciada de nul·litat de ple dret, ja que

Primera. Nul·litat de ple Dret de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre d’acord
amb  l’article  62.2  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, en endavant LRJPAC, al
vulnerar una norma de rang superior, com és l’article 219.1 de l’Estatut de Catalunya.

S’infringeix el principi de reserva de Llei establert per l’article 219.1 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, que disposa que la Generalitat ha d’establir un fons de cooperació local destinat als
governs locals. El 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. La distribució
del fons s’ha de portar a terme tenint en compte la capacitat fiscal i les necessitats de despesa
dels governs locals.

D'acord amb els articles 197 i 198 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a
la Generalitat la creació d’aquest Fons i també la seva distribució mitjançant “la Llei anual
de Pressupost ... d'acord amb els criteris que legalment s'estableixin”.
Així  mateix,  “en tot cas, els criteris de distribució han de tenir en
compte les especificitats de l'organització territorial de Catalunya i

les  modificacions  sobre  el  règim  de  les  competències  locals  que

resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials”.

En aquest sentit, els criteris de distribució d’aquest fons de cooperació local s’han establert per
mitjà de les diferents lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. En concret, l’última
Llei de pressupostos aprovada, la Llei 1/2012, de 22 de febrer, estableix al seu article 51 la
dotació  pressupostària  del  Fons  i  els  criteris  de  distribució;  criteris  que  s’ajusten  a  les
determinacions de l’article 219.4 de l’Estatut d’Autonomia. 

Aquest article estableix que la participació de lliure disposició dels municipis, amb excepció del
de Barcelona, es distribuirà d’acord amb els criteris següents:

1. Atenent a la població com a indicador de despesa. 
2. Atenent a la major despesa associada a la plurinuclearitat.
3. Atenent a la major despesa associada a la capitalitat comarcal.
4. Atenent a la despesa per la gestió del territori. 

Per a l’exercici pressupostari 2013 han estat prorrogats els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’exercici 2012, mitjançant Decret 170/2012, de 27 de desembre, modificat pel
Decret  164/2013,  de  14  de  maig,  que  estableix  els  criteris  d’aplicació  de  la  pròrroga  dels
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pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no siguin vigents els del 2013.
Finalment, mitjançant l’Acord del Govern GOV/119/2013, de 27 d’agost, es modifica el límit del
crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre.

Els esmentats Decrets i l’Acord del Govern de la Generalitat no han modificat el contingut de
l’article 51 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, pel que fa als criteris de distribució del Fons de
cooperació i, sobre la base de la pròrroga dels crèdits previstos a la partida corresponent al Fons
de Cooperació, es fixa un límit de depesa del 91,4%.

La  Resolució  de  la  Vicepresidenta  del  Govern  i  consellera  de  Governació  i  Relacions
Institucionals, GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de
la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de
Catalunya, infringint el principi de reserva de llei, altera els criteris, distribuint el Fons en funció
de la diferència entre els imports dels lliuraments a compte de la participació en els ingressos de
l’Estat dels exercicis 2012 i 2013. 

Segona. Nul·litat  de  la  Resolució  GRI/2715/2013,  de  19  de  desembre  al  vulnerar  els
principis d’objectivitat i equitat per atorgar caràcter definitiu a una distribució basada en
criteris provisionals.

Els imports de les esmentades bestretes dels exercicis 2012 i 2013, tal com el seu nom indica,
no predeterminen en cap sentit les quantitats que finalment rebrà cada entitat local pel concepte
de participació en els  ingressos de l’Estat,  ja que es troba subjecte a la determinació de la
liquidació  definitiva,  que  pot  ser,  lògicament,  substancialment  diferent  a  la  quantia  dels
lliuraments a compte. Això ha quedat absolutament acreditat en els exercicis 2008 i 2009, amb
substancials devolucions per part dels ens locals.

Concretament, a l’exercici 2013, s‘ha produït un increment molt important en les quanties de les
bestretes (al voltant d’un 16% de mitjana) com a conseqüència d’una estimació molt optimista de
la recaptació de l’Estat corresponent a l’esmentat exercici. A la vista de les dades disponibles de
la  recaptació  real  dels  ingressos  de  l’Estat  a  novembre  2013,  es  constata  que  és
substancialment inferior a la previsió realitzada. Per aquest motiu,  és altament probable que
l’import de la liquidació definitiva de l’exercici 2013 sigui negativa, incidint especialment en els
Ajuntaments que han rebut bestretes superiors que es veuran doblement perjudicats: hauran de
tornar aquest increment transitori de finançament i, alhora, no tindran cap ingrés pel Fons de
Cooperació Local de Catalunya. 

En definitiva, la resolució atorga caràcter definitiu a una distribució basada en criteris provisionals
i constitueix un atemptat als principis d’objectivitat i equitat.

Tercera. Nul·litat de ple Dret de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, d’acord
amb l’article 62.2 de la LRJPAC, en vulnerar una norma de rang superior, com és l’article
21 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

La  Resolució  de  la  Vicepresidenta  del  Govern  i  Consellera  de  Governació  i  Relacions
Institucionals, GRI/2715/2013, vulnera la normativa sobre compromisos de despesa amb càrrec
a  pressupostos  futurs,  regulada  per  l’article  21  de  la  Llei  1/2012,  de  22  de  febrer,  de
Pressupostos de la Generalitat  de Catalunya per al  2012, prorrogada per a l’any 2013, que
textualment diu:

“Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos futurs.

1. Els compromisos de despesa pluriennal que s’adquireixin d’acord

amb el que disposa el text refós de la Llei de finances publiques

de  Catalunya,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  3/2002,  de  24  de
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desembre, s’han d’ajustar als criteris, els procediments i els

límits establerts pel Govern.”

L’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, disposa: 

“L’autorització de despeses amb un abast plurianual se subordinarà als

crèdits  que  per  a  cada  exercici  consigni  el  pressupost  de  la

Generalitat.   

2. Aquestes despeses es poden efectuar si tenen per objecte finançar

alguna de les atencions següents:

b) Transferències corrents derivades de normes de rang de llei o de

convenis  o  de  contractes  programa  que  emparin  actuacions  d'abast

plurianual. “

Certament, la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació
Local  de Catalunya any 2013 no es pot  entendre sota cap concepte com una transferència
corrent que derivi d’actuacions d’abast pluriennal, al ser per la seva naturalesa una transferència
corrent incondicionada que s’ha d’imputar comptablement al Pressupost 2013, segons l’article
38.1 del Reial Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre que textualment disposa:

“1. A càrrec dels crèdits  consignats al pressupost tan sols es poden

contreure obligacions derivades de despeses que s’efectuïn durant l’any

natural de l’exercici pressupostari. “ 

 

Quart. Nul·litat de ple Dret de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre al infringir el
principi constitucional d’igualtat al rebre els municipis un tracte clarament desfavorable
en relació a les Entitats municipals descentralitzades i els Consells Comarcals

Cal indicar  que tant  les Entitats  municipals  descentralitzades com els  Consells  comarcals  ja
disposen dels  Fons de Cooperació  Local  de  Catalunya de 2013 sense que en cap cas  es
condicionin a l'aprovació posterior d’una llei posterior o a les lleis pressupostàries com es fa amb
els municipis.

En aquest sentit, tant a les Entitats municipals descentralitzades com els Consells comarcals han
vist  respectats  escrupolosament  les  quantitats  establertes  per  l’article  53  de  la  Llei  de
pressupostos de 2012 i, per contra, els municipis a data 30 de novembre que no només no han
rebut encara cap quantitat sinó que la percepció final dependrà de la quantitat que es consigni a
la Llei de pressupostos de 2014.

Per tant, aquest tracte discriminatori vers els municipis vulnera l’article 14 de la Constitució.

L’esmentat precepte contempla una doble vessant del principi d’igualtat: la igualtat davant o en la
llei,  i  Ia igualtat en l’aplicació de la llei.  En concret,  la desigualtat en l’aplicació de la llei  es
produeix quan un òrgan aplicador del Dret, com ara, per exemple, la Generalitat de Catalunya,
interpreta  la  norma pertinent  en  un  determinat  supòsit  de  manera  distinta  a  com ho ha fet
anteriorment  en  casos  substancialment  iguals  (així  es  ve  mantenint  per  una  consolidada
Jurisprudència  del  Tribunal  Constitucional,  entre  d’altres,  Sentència  número  73/1989,  de  20
d’abril; 68/1990, de 5 d’abril, o 90/1989, d’11 de maig). 

El principi d’igualtat en l’aplicació de la llei és predominantment formal, de manera que el que
s’exigeix no és tant que la llei rebi sempre la mateixa interpretació a efectes que els subjectes als
que  s’apliqui  resultin  sempre  idènticament  afectats,  sinó  que  no  s’emetin  pronunciaments
arbitraris per incórrer en desigualtat no justificada en un canvi de criteri que es pugui reconèixer
com a tal (Sentències del Tribunal Constitucional 49/1985, de 28 de març, i 1/1990, de 15 de
gener). 
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En definitiva, són dues les condicions que han de complir-se per poder apreciar l'existència de
discriminació  en  l’aplicació  de  la  llei:  identitat  de  supòsits  i  aplicació  desigual  sense  causa
raonable (Sentències del Tribunal Constitucional 181/1987, de 13 de novembre, i 115/1989, de
22 de juny). 

Dons bé, en el present supòsit s’incorre clarament en un supòsit de discriminació en l’aplicació
de la llei, ja que el Departament de Governació i Relacions Institucionals ha interpretat i aplicat
l’article 53 de la Llei de pressupostos a favor de les Entitats municipals descentralitzades i els
Consells comarcals de les 4.3 LEQ i 18 PTSEC (el concepte de TUC) de manera totalment
diferent, i amb criteris divergents, davant de supòsits substancialment iguals, i sense que existís
causa alguna que pogués justificar aquesta interpretació o aplicació diferent de la norma.

Atesos els motius exposats i en conseqüència,

SOL·LICITA 

1. Que es deixi sense efecte la distribució efectuada per la Resolució de la Vicepresidenta
del Govern i Consellera de Governació i Relacions Institucionals, GRI/2715/2013, de 19
de  desembre,  de  distribució  als  municipis  de  Catalunya  de  la  participació  en  els
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any
2013, per causa de nul·litat de ple dret.

2. Que es faci una nova distribució, d’acord amb els criteris continguts a l’article 51 de la llei
1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat.

Parets del Vallès 9 de gener de 2014”

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement de les al·legacions presentades.

MOCIONS

5. Moció de reconeixement de la institució a la figura i a la persona de Josep Seguer
Sans

El secretari llegeix la Moció de reconeixement  de la institució a la figura i a la persona de
Josep Seguer Sans:

“L’Ajuntament de Parets del Vallès, en nom de la institució i en representació del municipi,
transmet el més sentit condol als familiars de Josep Seguer Sans, paretà il·lustre, que l’any
2010 va ser distingit amb la Medalla de la Vila per la seva trajectòria esportiva i per donar a
conèixer el nom de Parets més enllà de les seves fronteres. 

En Josep Seguer va néixer a Parets del Vallès el 6 de maig de 1923. El futbol va ser la seva
gran passió i gran part de la seva vida la va dedicar al Futbol Club Barcelona. Conegut com
el comodí del Barça o la pedra angular del Barça de les Cinc Copes, en Josep Seguer va
ser un jugador tot terreny, una peça clau i imprescindible del Barça de la dècada dels 50.
Aquesta descripció en l’àmbit professional, també és extensiva al seu vessant personal.

Respectuós, prudent, educat, generós i honest. Així recordem en Josep Seguer, un home
que sempre ha sabut transmetre grans valors. 
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Josep Seguer estimava Parets i Parets l’estima a ell, un dels seus ciutadans il·lustres. Ell
dóna nom, des de l’any 2000 al nostre camp municipal de futbol i mai no ha faltat al Trofeu
Josep Seguer, una cita anual a la nostra vila. 

La mort de Josep Seguer, el 2 de gener de 2014, significa la pèrdua d’una gran persona, un
home senzill i generós, que ha estat i serà sempre una llegenda.”

L'alcalde manifesta que no només tot el consistori hi està d'acord, sinó que tots han estat
part d'aquest reconeixement i  més enllà del reconeixement institucional que es fa avui a
Parets, el poble on va néixer, també han comprovat els que el van acompanyar el dia que
s'acomiadaven d'ell, el reconeixement d'altres pobles i altres indrets, que era de gran estima
i de gran respecte i més enllà del que ja saben a Parets del que significava el Josep Seguer,
com a llegenda que és, han pogut comprovar com arreu del territori, la vàlua era reconeguda
per tothom i creu que aquest és el millor dels records i espera que aquesta llegenda que ha
tingut el Barça perduri en el pensament de tothom durant molts anys.

6. Moció de l'Associació Catalana d'Escoles de Música i Dansa sobre el finançament
de les escoles municipals de música

Pren la paraula el secretari i llegeix la part dispositiva de la Moció de l'Associació Catalana
d'Escoles de Música i Dansa sobre el finançament de les escoles municipals de música.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 12 (PSC, NOPP, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions: 3 (CIU)

Per tant,

Exposició de motius

Atès que l’ACEM en  data  23 de  desembre  del  2013 ha  reunit  a  representants  de 124
municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres informacions
sobre el  finançament de les escoles municipals de música i dansa.

Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis,
en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per establir l’oferta
pública d’aquests ensenyaments.  Gràcies a aquest  procés es va anar creant  una xarxa
d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar
l’accés a la cultura.

Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el mateix
objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a l’educació
integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social.

Atès  que  les  escoles  de  música  i  dansa  sempre  han  desenvolupat  un  doble  paper:  la
pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels seus
alumnes. Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha estat un gran
repte.

Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns
criteris  bàsicament  demogràfics,  geogràfics  i  de  comunicació  i  per  això  el  Departament
d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de funcionament
i de personal docent.

Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de crear
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valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per fomentar noves
formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals.

Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i
més rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic.

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

Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el següent:

1. Que es pagui el deute pendent  del curs 2011-12.

2. Que el finançament del curs 12-13 i 13-14 sigui com a mínim amb el mòdul 230 € i
150 € de música i dansa respectivament.

3. Que s’exigeixi trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles
municipals de música i dansa a Catalunya.

7. Moció del grup municipal del PSC contra la reforma de la Llei orgànica 2/10, de
salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs

El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 13 (PSC, NOPP, CIU)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions: 0

Per tant,

Moció del grup municipal del PSC contra la reforma de la Llei orgànica 2/10, de salut
sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs

EI passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma
de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva, que regula al nostre
país les condicions per a la interrupció voluntària de l'embaràs i estableix les obligacions
dels poders públics, pel que fa a l'exercici d'aquest dret.

La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten la
seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de
persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a
les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de
ser respectada, conscient i responsable, i amb l'empara de la llei.

Aquesta llei va substituir la llei que a l'any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de
les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la
majoria  dels  grups  polítics  amb  representació  a  la  cambra,  així  com  de  nombrosos
professionals dels sectors de la medicina i la bioètica.

La nova llei va suposar importants avenços legals i especialment els referits a la seguretat
jurídica dels i les professionals del món de la salut que assistien a les dones. També va
incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets
Humans.

EI projecte de llei que planteja el Govern representaria un extraordinari retrocés normatiu,
social i ideològic i  tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el seu dret a
decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta
la proposta, greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de l'àmbit sanitari, així
com també a la garantia en l'accés a les corresponents prestacions sanitàries des de l'àmbit
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públic. La proposta del PP ens situa trenta anys enrere en els drets de les dones.

La llei  del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la
possibilitat d'interrompre l'embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a
delicte i despenalitzant-Io només en els casos de violació i "greu perill per a la vida o la salut
de la mare", privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat.

També suprimeix per tant,  el  supòsit  de malformacions o anomalies fetals  incompatibles
amb la vida, que havia justificat la interrupció de l'embaràs en els anys vuitanta del segle
passat.

És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les dones,
que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que afecta la llibertat,
la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix cap dels
preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior.

Topa frontalment amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ja
que restringint el dret a l'avortament augmentarà el nombre d'avortaments, es practicaran en
pitjors condicions de salubritat,  i  empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d'una nova
política  regressiva  del  Govern  central,  d'una  llei  discriminatòria  i  retrògrada  que  situa
Espanya novament a la cua d'Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets.

Aquesta nova normativa del govern ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania del
nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són moltes les crítiques
que han aparegut tant de professionals del món de la justícia com del món de la salut, així
com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa nostra.

Per això, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Demanar al Govern de l'Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva.

2.  Comunicar aquest acord al President del Govern de l'Estat; al Ministeri de Justícia; al
President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l'Associació Catalana
de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.

8. Moció del grup municipal del PP relativa a la condemna dels crims de la Guerra Civil

El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que cap causa, ni política de
qualsevol  tipus pot  justificar  mai  que ningú mori,  però el  NOPP no està d'acord amb el
contingut del text, ni amb la redacció de la Moció, i per aquests motius s'abstenen.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup també s'absté, perquè
d'acord  amb  el  que  els  va  comentar  el  portaveu  del  PP  sobre  que  la  Moció  era  per
complementar la que havia presentat ERC i posteriorment el NOPP, però s'ha desvirtuat una
mica l'essència de la primera, i per aquest motiu s'abstenen, i també perquè hi ha un punt
que a CiU no li agrada, perquè creu que està fora de lloc, que és el punt número quatre.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i manifesta que la Moció sí que era
per complementar, però també per fer-la una mica més genèrica i amb una mica més de
contingut i no només amb dos alcaldes. L'acord és el que és i el PP evidentment la votarà a
favor.

Intervé el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que en l'anterior Ple ordinari es va
presentar una Moció similar del NOPP, i en aquell moment el PSC va explicar que creia que
era important recopilar arran de la proposta d'ERC, ja que mancaven regidors.
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El seu grup entén que la línia i  que la nova Moció presentada pel PP tampoc acaba de
recollir la proposta i l'exposició del PSC, per aquest motiu fa una crida a tots els partits del
plenari,  que formen part del consistori per intentar consensuar i arribar a una Moció que
reculli el que va comentar en el seu moment, ja que continuen manquen coses i que s'obre
una nova faceta amb aquesta Moció que és la part civil, i és molt difícil nomenar-los a tots o
deixar-se la majoria. En aquest cas s'anomenen uns i es deixen uns altres. Ho diu perquè el
PSC no votarà en contra de la Moció, ja que està en contra de tota la violència i qualsevol
crim és criticable i detestable com tot el que es va patir a la guerra civil, per tant la posició
del PSC és d'abstenció i desitja i  vol transmetre la voluntat de veure si són capaços de
consensuar un document, al qual poguessin votar tots a favor.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 2 (PP)

Vots en contra: 0

Abstencions: 13 (PSC, NOPP, CIU)

Per tant,

Moció del grup municipal del PP relativa a la condemna dels crims de la Guerra Civil

Atès la moció presentada per ERC reclamant al Consell Comarcal del Vallès Oriental que
lideri la querella presentada per aquesta formació republicana contra el règim franquista per
l’assassinat  de  tres  alcaldes  del  Vallès  Oriental:  Antoni  Arimón  Farrés  i  Joan  Brunat  i
Escona, de Parets; i Josep Fortuny i Torrens, de Mollet.

Atès que ERC reclama al Consell Comarcal que condemni "la revolta militar feixista dirigida
per Franco contra el règim republicà" i "el règim dictatorial posterior". 

Atès que demana que es doni suport a la querella per crims contra la humanitat presentada
per ERC fa unes setmanes a Buenos Aires (Argentina); concretament, per l’assassinat del
president Companys i d'una quarantena llarga batlles.

Atès que insta el Consell Comarcal del Vallès Oriental a posar a disposició de la justícia
l’arxiu comarcal "i tot el que sigui necessari" per rehabilitar l'honor dels tres batlles executats
"i de tots els demòcrates vallesans".

Exposem:

1. Que el Partit  Popular de Parets del Vallés no entén com s’han triat aquests alcaldes,
tenint en compte que durant la guerra civil i posteriorment van haver altres alcaldes que
varen ser assassinats, així com d’altres personalitats de renom.

2. Que s’incloguin els alcaldes que a continuació es relacionen:

Gastó Comère, alcalde de La Garriga. Assassinat l’any 1936.
Sadurní Pujadas i Fortuny, alcalde de La Roca del Vallès. Assassinat l’any 1936.
Josep Paré i Valls, alcalde de Sant Feliu de Codines. Assassinat l’any 1936.
Jesús Jorba i Pont, alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana. Assassinat l’any 1937.
Salvador Parera, alcalde de Cànoves. Assassinat l’any 1939.
Amadeu Pagès i Xartó, alcalde de Parets. Assassinat l’any 1941.

3. Que s’inclogui entre d’altes als civils:

Lluís Piquer, mestre nacional a Parets des de el 1934 fins es seu assassinat al 30 de juliol
de 1936, així com els seus fills Josep i Angel de 20 i 18 anys respectivament, treballadors de
la fàbrica industria la Linera.

4. Que d’una vegada per totes quan algun grup polític volguí fer memòria històrica la faci
sense discriminacions, tergiversacions i amb totes les conseqüències.
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Per això, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

La condemna de tots i cadascun dels morts de la Guerra Civil sigui quin sigui el bàndol,
idees e ideologies.

9. PRECS I PREGUNTES

9.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i prega que els Serveis Jurídics
de  l'Ajuntament  redactin  un  informe  en  relació  a  la  Llei  27/2013,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l'Administració Local, que és una llei que es va publicar el 30 de desembre i
que afecta i trastoca molts apartats de l'Administració Local, per aquest motiu seria bo que
que els Serveis Jurídics de la corporació redactin un informe, ja que molts conceptes són
jurídics  i  complexes.  També  prega  que  l'informi  el  facin  arribar  a  tots  els  regidors  per
conèixer l'abast de la llei a Parets.

9.2. La senyora Martí prega que no es tiri endavant la possible contractació, publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de 20 de gener de 2014, sota el títol de contractació del servei
de tècnic de seguiment i control dels contractes de serveis urbans i de la via pública i de les
obres en equipaments municipals de Parets del Vallès,  ja que suposa un cost de 42.000 €
més l'IVA, d'acord amb les bases, per una feina que no cal externalitzar, sinó que la poden
realitzar els propis serveis municipals, i més encara en aquests moments, en el qual tot el
tema d'urbanisme i de via pública ha disminuït el seu impacte.

El NOPP prega que es retiri  i  si  es manté i  no s'accepta el  prec,  prega que es doni la
màxima difusió dins de la bossa d'aturats del poble, perquè una gran majoria de la bossa
d'aturats  de  Parets  compleix  el  requisit  de  la  contractació,  ja  que  no  es  tracta  de  la
contractació d'un servei múltiple, sinó que al final és la contractació d'una única persona.

La senyora Martí reitera que si es manté la contractació, prega que es doni el màxim de
difusió dins de la bossa d'aturats del poble i que es doni la possibilitat que si l'Ajuntament
manté aquesta figura, es destini a alguna persona que visqui al poble, si és que hi ha la
necessitat de mantenir el servei i algú compleix els requisits.

9.3. La senyora Martí explica que quan els veïns d'un determinat sector del poble demanen
que es podin els arbres d'un veí al davant de casa seva perquè li fan ombra al pati, en una
paret i produeixen algun perjudici, cal ser sensibles, perquè primer són les persones, que els
arbres. El NOPP sap d'un cas, bé més d'un, però hi ha un que tenen documentat, en què no
s'ha atès la petició i entén que s'hauria d'atendre, perquè en algun carrer hi ha arbres molt
grossos que produeixen un impacte important i poden causar perjudicis als veïns, com per
exemple al carrer Sant Jordi, cantonada amb el carrer Onze de Setembre, que li consta que
s'ha demanat i que no es va procedir a la seva poda i sembla ser que alguns dels veïns
estan perjudicats pel macrovolum dels arbres de la zona, ja que hi ha uns arbres molt grans.
Per tant demana que l'equip de govern sigui sensible al  que demanen els veïns, ja que
repeteix que primer són les persones abans que els arbres.

9.4.   El NOPP ha observat que en les dades sobre el tema dels aturats i  llistats oficials
publicats últimament entre novembre i desembre, amb dades oficials d'estadístiques hi ha
hagut una reducció de l'atur,  fet  pel  qual se n'alegren molt,  perquè com ja s'ha dit  a la
premsa és una bona notícia i tan de bo tingui continuïtat, però analitzades les dades i aquí
és on vol fer el prec, el NOPP ha observat que entre novembre i desembre, ha disminuït el
nombre  d'aturats  a  Parets  en  12  persones,  en  canvi  a  Montornès  i  la  Llagosta  en  45
persones, els quals són municipis molt similars a Parets. Mollet i Granollers són poblacions
molt més grans, però si estableixen la proporció també s'ha reduït molt més l'atur a Mollet i
Granollers, que no pas a Parets.

El NOPP prega que es realitzi una anàlisi acurat del tema. Potser és una cosa conjuntural i
puntual d'un determinat mes, però Parets és un municipi amb més indústria que alguns dels
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municipis esmentats, amb un servei municipal de SLOP i d'Emprenedoria, per aquest motiu
es pregunta com pot ser que s'hagi reduït menys l'atur a Parets que en altres municipis.
Alguna cosa falla, si les dades es confirmen. Per aquest motiu prega que s'estudiï el tema i
que s'analitzi en el sentit de saber el motiu. Tan de bo que no es reprodueixi d'ara endavant i
veure què es pot fer, si és que hi ha algun motiu, ja que les dades de novembre i desembre
no són lògiques. Són bones, però no lògiques per a Parets.

9.5.  La senyora  Martí  prega  que  es  convoqui  una  comissió  informativa  per  explicar  un
document publicat en el Butlletí Oficial de la Província, sobre l'estudi de volums de la illa del
carrer major amb el carrer Sant Antoni i la plaça de la Vila. El seu grup ja ha demanat altres
vegades, que els membres de la corporació haurien de ser coneixedors del document abans
de la seva publicació.

9.6. La senyora Martí pregunta perquè s'han liquidat les escombraries per garatge a algunes
persones en el padró de 2013, ja que es tracta de garatges que no són locals comercials,
sinó que la persona de la casa aparca el seu vehicle. S'hauria revisar i corregir-lo, ja que si
realment és un local comercial ha de pagar, però si és el garatge de la casa no, perquè els
garatges adscrits a l'habitatge no han de pagar escombraries. Han vingut diverses persones
a queixar-se perquè els han cobrat dos rebuts d'escombraries en una mateixa casa. Per
aquest motiu prega que es revisi el padró i que es tornin els diners.

9.7. La senyora Martí pregunta en quin sentit treballa l'Ajuntament per complir la Sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el tema de les televisions locals, ja que
hi ha una Sentència que disposa que en aquesta comarca només pot haver una televisió i
en aquests moment hi ha dues. Pregunta si estan treballant en el tema de les fusions o en la
supressió d'alguna.

9.8. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que coincideix amb el
NOPP, sobre el Pla urbanístic de volums del carrers Major i Sant Antoni i plaça de la Vila.
CiU va demanar veure l'expedient,  que està en exposició pública durant trenta dies, i  el
secretari els va comentar que seria bo convocar una comissió informativa. Prega que tingui
lloc dintre dels trenta dies.

9.9. El senyor Martín recorda que fa un temps es va adjudicar el concurs de manteniment i
conservació de la via pública a l'empresa Abolafio. Un punt de les bases deia que l'empresa
adjudicatària havia de tenir  la seva nau,  o sigui la seva base d'operacions,  a menys un
quilòmetre o molt a prop de Territori. Tot seguit pregunta si Abolafio té la nau a Parets. Si és
així des de quan està ocupada, ja que un punt a favor del concurs va ser que el temps de
resposta era immediat perquè tindrien la nau a tocar de Territori.

9.10. El senyor Martín comenta que respecte a Vallès Visió o televisió comarcal, pregunta si
és cert que s'hauran de pagar a compte de l'any anterior més de 50.000 € d'IVA.

CiU té coneixement que han perdut un judici sobre una empresa que els va fer tot el tema
del disseny gràfic de televisió i era aproximadament de 40.000 € més, ja que el jutge ha
fallat a favor del demandant. Pregunta si realment s'hauran de pagar aquests diners.

Pren la paraula la presidència i respecte a l'emissió d'un informe de Serveis Jurídics, explica
que ja s'està treballant. Aquesta mateixa setmana hi ha hagut una trobada en la Federació
de Municipis, en la qual es va tractar el tema. També s'està fent amb les dues organitzacions
supramunicipals  ACM i  FMC uns  informes  jurídics  i  tot  plegat  seria  bona  idea  fer  una
trobada,  comissió  informativa,  o  junta  de  portaveus  per  parlar  del  tema  i  tenir  tota  la
informació.

Els ajuntaments són els primers interessats i més encara els que tenen menys de 20.000
habitants i encara més els que tenen menys de 5.000 habitants, en qualsevol cas tots els
municipis que veuen en perill les seves competències per l'aplicació de la nova llei. Serveis
Jurídics estan treballant des del primer dia i tan bon punt hi hagi algun informe més concret,
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el  faran arribar  a tots els  grups i  valdria  la  pena realitzar una anàlisi  conjunta de tot  el
consistori per valorar els passos que s'han de fer per avançar.

L'Ajuntament de Parets es centra en ser d'aquells municipis que no és d'aplicació la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), i és dels que està al dia amb
els comptes sanejats, amb una sèrie de paràmetres, que ja els coneixen i Parets està dintre,
fet que vol dir que fins a juny de 2015 no serà d'aplicació l'esmentada llei, i això vol dir que
durant aquesta legislatura podrien continuar amb la mateixa situació i en el proper mandat
es veurà què passa a partir de juny de 2015, això si estan dintre dels marges, ja que en un
principi  l'Ajuntament  de Parets a dia d'avui  és dels  que fa els  deures i  està dintre dels
ajuntaments sanejats.

Respecte al tema de la poda, ha de dir que sempre han tingut clar que per davant dels
arbres estan les persones i de fet moltes de les actuacions del dia a dia, i en els últims anys
més que mai hi ha un servei que desenvolupa un treball molt directe d'acció / reacció amb el
que són les necessitats de la ciutadania referent a la via pública, i ho lliga amb la tasca de
seguiment del tècnic o del responsable del servei de seguiment específic en el tema del dia
a dia en la via pública.

El que s'ha fet a nivell organitzatiu, de planificació i d'aplicació en el dia a dia, significa donar
resposta a tot allò que és tan necessari en els barris, que és tenir una acció ràpida.

La veritat és que s'ha millorat molt i s'ha donat una acció molt més ràpida, més enllà de
temes puntuals com aquest, que ja han apuntat i que evidentment sinó hi ha res que ho
impedeixi se solucionarà, la voluntat és donar un servei eficaç i eficient, i per aquest motiu
han d'implementar les mesures necessàries.

Respecte a la urbanització de la zona de la plaça, explica que en la última reunió, que va
tenir  lloc  la  setmana  passada,  es  va  quedar  amb  el  Salvador  Matas  perquè  vingués
l'Ajuntament a una reunió o comissió informativa per explicar el procés que s'ha seguit i els
passos a seguir. A partir d'ara s'explicarà quin és el futur de l'Ajuntament a nivell d'espais i és
un tema que més enllà del que es desenvolupi d'habitatge privat o de local comercial, està el
futur creixement de l'Ajuntament, que té dos missatges positius, un que tenen la voluntat que
aquest espai sigui de l'Ajuntament durant molts anys i un altre com es poden optimitzar els
espais i continuen amb la política d'intentar reduir lloguers i agafar espais propis, per això diu
que en la trobada tractaran de tots aquests temes, i que troba fantàstic que es sol·liciti la
reunió, la qual ja estava prevista, només falta posar la data.

Quant al tema de l'atur, la dada que ha comentat la portaveu del NOPP és així, però altres
mesos ha estat d'una altra manera. Si es miren les dades del mes anterior Parets esdevé el
municipi  del  Vallès  Oriental  amb  un  major  descens  de  persones  aturades  al  mes  de
setembre, tot i la dinàmica negativa que és d'un 2,77. Al setembre Parets va ser el municipi
que va reduir més la taxa d'atur i aquest mes no ha estat així.

Es bo tenir dades generals finals de les xifres totals a finals d'any i amb aquestes realitzar
una anàlisi sobre la realitat de la comarca, del Baix Vallès i del municipi de Parets, d'aquesta
manera es podrà fer una comparació més acurada sobre la realitat. Amb històric i sense
voler equivocar-se la comarca estava al voltant d'1.4 amb el que es porta d'aquests mesos
de reducció i  Parets mig punt  per  sobre en dades generals,  a partir  d'aquí  és  fantàstic
facilitar unes dades més acurades.

La tasca que desenvolupa el Servei Local d'Ocupació i els diferents elements que s'han
impulsat des de Promoció Econòmica estan donant els seus fruits i això s'ha de refrendar
amb dades i totes les dades es posaran sobre la taula i val la pena mirar-les totes ara que
han tancat  l'any anterior  i  fer  una valoració més acurada i  que cadascun tregui  la seva
anàlisi.

Respecte al tema de la sentència, ha de dir que en són coneixedors, i que l'Ajuntament de
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Parets no fa res, perquè no ha de fer res, ja que Parets és membre d'un consorci, el qual ha
explicat la sentència, que afecta a les televisions i també a altres àmbits com la zona del
Maresme, entre d'altres, i qui ha de prendre una resolució és la Generalitat, o sigui que els
diferents consorcis i la Generalitat estan treballant per veure el plantejament definitiu.

L'Ajuntament està assabentat, però l'Ajuntament de Parets no és el que ha de treballar en la
sentència, però en el moment que tingui més informació la faran saber a tots els membres
del consistori.

Pel que fa a la intervenció del portaveu de CiU, respecte a Vallès Visió o televisió comarcal,
sobre si és cert que s'hauran de pagar a compte de l'any anterior més de 50.000 € d'IVA, ha
de dir que tots els membres del consorci han de suportar aquest IVA.

Quant a si han de pagar 40.000 € arran d'una sentència, ha de dir que és la primera notícia
que té. Afegeix que l'equip de govern no és coneixedor d'aquesta informació. En qualsevol
cas quan tinguin informació al respecte, la facilitaran.

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
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