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

Sessió núm.: PLE2014/5
Caràcter: ordinari
Data: 28 de maig de 2014
Horari: 19:00 h a 21:15 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 GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si correspon, el Pla d’acció del Consell Industrial.

3. Aprovar,  si  procedeix,  la  constitució  de  la  Taula  pel  Dret  a  l’Habitatge  i  la  seva
composició.

ÀREA DE VIA PUBLICA I COHESSIO TERRITORIAL

4. Acordar,  si  escau,  l'aprovació  definitiva  del  Pla  especial  urbanístic  d’ordenació
volumètrica dels equipaments de can Butjosa.

5. Donar  compte  del  Projecte  de  les  obres  per  a  la  construcció  d'una  coberta,
d'adequació de les pistes i instal·lacions complementàries, de les pistes esportives
de Can Butjosa.
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6. Aprovar, si procedeix, el Conveni amb l’Ajuntament de Montmeló per a l’execució del

projecte del pas de vianants en el camí de Montmeló.

7. Aprovar, si correspon, l'acceptació de les bases de la convocatòria de subvencions
(Resolució  TE/8989/2014)  per  a  la  realització  d'actuacions  de  conservació  i
manteniment en el tram urbà de la Llera del Tenes i la Riera Seca.

MOCIONS

8. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA de Parets del Vallès, en suport als
treballadors i treballadores de Panrico de Santa Perpetua de la Mogoda.

9. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA de Parets del Vallès, per rebutjar les
interlocutòries del TSJC en contra de la immersió lingüística a les escoles.

10. Moció presentada per la Diputació de Barcelona, d'adhesió a la commemoració del
centenari de la Mancomunitat de Catalunya.

11. Moció  presentada  per  l'Ajuntament  de  la  Comtal  Vila  de  Ripoll,  de  suport  a  la
candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la Portalada
del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

12. Moció  conjunta  de l'Agrupació  Afectats  IRPH i  del  grup  municipal  d'ICV-EUiA de
Parets del  Vallès,  per demanar  que el  Ple de l'Ajuntament  acordi  la  mediació de
l'Ajuntament amb les famílies afectades.

13. Moció presentada pel grup municipal del NOPP, relativa a les bases que regeixen la
convocatòria  de  subvencions  consistents  en  la  realització  d'actuacions  de
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, feta pel Departament de
Territori i Sostenibilitat i sol·licitar la subvenció.

14. Moció presentada pel grup municipal del PP, relativa a l'inici d'un expedient perquè es
dediqui  un carrer,  avinguda o plaça a la  figura d'Adolfo Suárez González  com a
primer president de la democràcia de l'Estat espanyol.

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 29 d'abril de 2014.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si correspon, el Pla d’acció del Consell Industrial

Pren la paraula la regidora de de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la senyora Lloret i
explica que per fer  una mica de memòria el  20 de setembre de 2012 es va aprovar la
constitució  del  Consell  Industrial  de  Parets  del  Vallès.  Va  ser  una  iniciativa  ciutadana
tractada en el Pla estratègic i alhora una voluntat de l'equip de govern.

Per aquells que els escolta matisa que el Consell Industrial és un instrument adient que té
l'Ajuntament per assolir sobretot dos grans objectius. D'una banda, estar al costat de les
empreses  i  ajudar-les  en  tot  allò  que  sigui  possible,  i  d'altra  banda,  crear  eines
conjuntament, Ajuntament i empresa, per minorar de mica en mica l'atur del municipi.
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El Consell Industrial el formen 21 grans empreses de Parets, associacions d'empresaris, 1
institut universitari i l'Ajuntament, i es treballa en diferents comissions. Hi ha tres. Una, de
Cohesió Territorial i Medi Ambient, una altra que tracta de temes promocionals, empresarial i
formació;  i la tercera que és de seguretat per a les persones i les empreses.

Un cop l'any es convoca un plenari, i el darrer va tenir lloc el 30 d'abril de 2014, en el qual es
va presentar la proposta que avui es porta a l'aprovació del Ple, que és el Pla d'acció del
Consell Industrial.

En el  Pla d'acció tant  l'Ajuntament com diverses empreses que formen part  del  Consell
Industrial es va introduir més la part de balanç, que són algunes de les accions que s'han dut
a terme durant l'any 2013. Algunes d'aquestes accions per tenir una idea són per exemple
visites  a  les  empreses  per  part  dels  membres  del  Consell  Industrial,  amb l'objectiu  de
realitzar  un  intercanvi,  i  aprofitar-se  de  les  idees  ja  implementades  per  part  d'altres
empresaris.

D'altra  banda  s'han  portat  a  terme  accions  formatives  dissenyades  conjuntament  entre
l'SLOP i  les empreses del  Consell  Industrial,  amb la voluntat  de clarificar  i  ajudar  a les
empreses a l'obtenció de qualificacions professionals als seus treballadors.

Es van explicar experiències d'emprenedoria corporativa, que no és res més que generar
noves oportunitats  de negoci  a  partir  de  la  suma d'idees o de realitats  de dues o  més
empreses.

També van haver-hi diverses experiències emmarcades dins la generació d'ocupació, com
poden ser els convenis signats amb les empreses i les subvencions per contractació, que
dóna l'Ajuntament als empresaris, a empreses que contracten persones apuntades a l'SLOP.

També es van explicar diverses experiències de responsabilitat social corporativa, com la
que  va exposar  DSM,  que va becar  a  una estudiant  de química  de Parets  per  anar  a
Holanda,  per  fer  una  estada  de  pràctiques,  o  bé  Freudenberg que  va  dissenyar
conjuntament amb l'Ajuntament un premi que es diu “Una idea per a  Freudenberg”,  i  va
becar l'estada d'un grup de l'Institut Torre de Malla per anar un dia a la seva fàbrica central a
Alemanya.

Després del balanç es van presentar les idees de futur, els objectius del Consell Industrial
per al 2014-2015, es proposava d'una banda continuar amb els objectius estratègics que
han  donat  bons  resultats  en  el  darrer  any,  com per  exemple  accions  per  generar  més
ocupació, que de mica en mica es veu que donen els seus fruits i també donar una empenta
a noves accions i oportunitats emmarcades dins dels àmbits prioritaris com poden ser la
transferència de coneixements o les qualificacions professionals en allò que les empreses
estan més interessades.

Finalment recorda que les empreses del Consell Industrial són les empreses tractores del
municipi, però la voluntat és que els acords i els beneficis als quals s'arriben en el si del
Consell  Industrial  siguin extensibles a les petites i  mitjanes empreses i  també a tots els
comerços i per tant també a tots els comerços de Parets.

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal,  i  en relació amb el Pla d'acció del
Consell  Industrial,  des  del  seu  grup  consideren  que  es  tracta  d'un  projecte  a  priori
interessant  i  benintencionat,  però  sembla  que  s'està  quedant  una  mica  en  això,  en  un
projecte, ja que porta dos anys treballant i per les dades facilitades sembla que els fruits són
més aviat escassos.

El NOPP creu que cal donar suport a les empreses del municipi, ja que afortunadament
estan en un enclau privilegiat i disposen d'importants polígons amb empreses entre les més
importants de Catalunya i del món, però també moltes i molt variades empreses mitjanes,
petites i a vegades molt petites, que també han de rebre suport i ajudes, ja que són la base
del teixit industrial del país i fa l'efecte, potser erroni, que aquestes o no s'han vist atretes pel
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projecte, perquè no estan interessades o perquè el projecte global s'ha focalitzat més aviat
cap a les grans corporacions, que tenen més temps, més personal i més recursos per a
dedicar a aquest tipus d'esdeveniments, i més amb els durs temps que corren per a tots
plegats, per això, com que creuen i veuen que el projecte avança a poc a poc, com que el
projecte al qual han intentat aportar idees amb més o menys fortuna o encert, però com
creuen que les iniciatives enfocades a la millora de la competitivitat de les empreses del
municipi, el NOPP no es pot oposar, encara que no les comparteixen plenament per la forma
d'execució, per l'exposat s'abstindran.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup votarà a favor
del punt, encara que vol fer esment a una sèrie d'aspectes a destacar, com és el cas de les
qualificacions professionals, que parla el Pla d'acció. Aquí es parla com a objectiu que es
promou la formació adaptada a les prioritats de les empreses. CiU ja fa tres anys que ho
deia. Es porten tres anys d'endarreriment respecte a una cosa que si l'equip de govern li
hagués fet cas des de l'inici d'aquesta legislatura ja portarien un recorregut important en
aquest aspecte.

Pel que fa al tema de l'ocupació, es parla de noves convocatòries d'ajuts a la contractació.
És una eina que es va treure l'any passat i que ha funcionat molt bé, la veritat és que va ser
una bona pensada.

A CiU li ha sorprès veure que posa la millora del Servei Local d'Ocupació. És un servei que
des  que  estan  en  aquesta  legislatura,  els  tres  regidors  de  CiU han  mantingut  diverses
reunions amb els responsables del departament o d'aquest servei i han dit que s'havia de
millorar,  que s'havia  de treballar,  que s'havia  de reestructurar,  etc.  Sistemàticament  s'ha
contestat que no i ara aquí veuen que posa la millora del servei. Doncs bé, si finalment
reconeixen que el servei no és excel·lent com s'ha dit i que es pot millorar, benvingut sigui.

El Consell Industrial és una bona eina, que de moment no dóna fruits. Donarà fruits a mitjà o
llarg termini i és cert que hi ha unes urgències més imminents i que ara mateix el Consell
Industrial per si sol no resol. Aquesta eina la veuen molt bé de cara a un futur, però creuen
que  l'equip  de  govern  aposta  per  reduir  l'atur  que  és  una  mica  la  funció  del  Consell
Industrial, s'haurien de fer més accions des d'altres camins i no només deixar-lo tot en mans
del Consell Industrial. Creuen que s'ha de fer molta més feina pel que fa a l'ocupació des
d'altres camins que a hores d'ara no es fan.

A CiU li agradaria més concreció quan es presenta un pla, perquè més que un Pla d'acció és
una declaració d'intencions.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que a veure si fan un pas
enrere amb el temps que porten amb el tema del Consell Industrial. Des d'un principi el seu
grup va deixar ben clares les bonances del projecte. Li va agradar en el seu moment, ja que
estava molt elaborat. L'informe que presenten ara és un informe que toca uns quants eixos
per sobre, i consideren que són uns eixos en part alguns d'ells molt banals, com els premis a
les indústries, etc.

ICV ja va dir que el Consell com a tal és una eina que s'havia d'haver creat ja fa temps,
almenys aquesta és la consideració del seu grup municipal. No es va realitzar en el seu
moment. Està bé que es faci ara, però és obvi que això no obtindrà resultats, ell no diria ni
tan sols a mitjà termini, sinó més aviat a llarg termini. Està bé que es realitzi, està bé que es
toquin segons quines qüestions, però volien entrar en aquest punt concretament en el tema
de l'SLOP, en què una mica coincideixen amb el que pensen tots els grups, els quals han
incidit sempre en què l'SLOP necessita una modificació. L'equip de govern ho posa ara com
a  punt,  quan  cada  vegada  que  ho  han  proposat  s'ha  rebutjat,  i  es  deia  que  l'SLOP
funcionava molt bé. En definitiva, ara reconeixen que l'SLOP necessita una modificació cosa
que celebren, i diria que s'haurien de concentrar més en aquest punt. Sinó dóna resultats a
curt  termini,  que tal  com diuen serà més aviat a llarg termini,  de treball hi ha prou amb
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l'SLOP perquè molts veïns es queixen des del punt de vista que consideren que el servei
des de l'SLOP no es dóna prou bé, per tant els anima a treballar més en aquesta via i amb
aquest tema esperar a llarg termini, que donin els seus fruits.

ICV no vota en contra, ni s'abstindrà en un punt tan important com és el tema de l'atur, per
aquest motiu vota a favor.

Intervé la regidora de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la senyora Lloret, per donar
resposta als diferents grups.

L'equip  de  govern  està  convençut  que  tots  els  serveis  són  millorables  i  que  qualsevol
Consell Industrial com el que tenen ara doni millors resultats que els que dóna fins ara, però
tot i així, consideren que sí que hi ha mesures i resultats del Consell Industrial han estat molt
bons per a la població.

Per contestar al NOPP, explica que per a l'equip de govern és un èxit que s'hagin inserit
pràcticament 100 persones al món laboral gràcies als ajuts que s'han tractat en el si del
Consell Industrial. Costa molt inserir 100 famílies. Uns amb contracte de llarga durada i uns
altres de 3 o 6 mesos, però reitera que costa molt i ho han realitzat relativament amb pocs
diners si ho comparen amb altres mesures com els plans d'ocupació. És molt positiu que les
grans empreses de Parets hagin començat a becar estudiants, cosa que fins ara no havien
fet.  Fins i tot quan aquestes dues empreses ho han presentat a les altres en el Consell
Industrial ha despertat interès i altres empreses també ho volen portar a terme. Evidentment
tot és millorable, però ara el Consell Industrial està traient molt bons resultats.

La  senyora  Lloret  continua  explicant  que  respecte  a  què  no  afecta  a  les  PIMES i  els
comerços, ha de dir que és al revés, ja que les insercions laborals que s'han produït, la
majoria no són a les grans empreses del Consell Industrial, aquestes moltes per deferència
ni demanen la subvenció, ja que són empreses que per sort tenen uns resultats molt bons, i
mouen molts diners i els hi sap greu demanar 3.000 € o 4.000 € a l'Ajuntament, en canvi els
que sí que ho demanen són les persones que tenen un bar, que necessiten contractar una
persona, o que ten un forn. Són la majoria, la petita i mitjana empresa.

També és veritat que hi ha algunes empreses que són més grans com Prielà, i que ho han
utilitzat.  Com ha dit  la  intenció és que els  acords continuïn en el  Consell  Industrial  que
repercuteixen en les PIMES i en els comerços de Parets, però ja ho estan fent. Que ho
podrien fer més, segur, però d'entrada ja ho estan fent.

Pel  que fa a les qualificacions professionals,  que deia CiU,  de fa tres anys.  Ella  no ho
recorda, però potser sí que faci tres anys que ho diguessin. L'equip de govern en el moment
que una empresa ha demanat ajuda per tirar endavant una iniciativa a l'Ajuntament, com
l'empresa Grifols, quan ha vist la necessitat l'han tirat endavant, perquè no s'han d'oblidar
que el Consell Industrial per a l'equip de govern té aquest objectiu fonamental, que és que
les empreses ajudin a crear ocupació, però clar ningú dóna res a canvi de res, i també els
han d'escoltar i veure què necessiten i que l'Ajuntament aporti allò que requereixen, i ha de
dir que normalment són poques coses les que l'Ajuntament pot oferir a una gran empresa
com aquesta, però sempre intenten trobar les eines per poder-los ajudar i una d'aquestes
vegades que se'ls  va  requerir  ajuda ha estat  en les  qualificacions  professionals  i  en  el
moment en què les van demanar, no han trigat ni tres mesos en tirar-lo endavant. En un
parell de mesos ja es va fer la jornada i es continua treballant. 

Respecte a la millora de l'SLOP, tots els serveis de l'Ajuntament estan contínuament en
moviment per millorar.  No recorda haver dit que l'SLOP era perfecte i que no havien de
millorar-lo mai. No recordar haver-lo dit mai. Que era perfecte no ho ha dit mai, perquè per
vanitat ja no ho diria de res. Hi ha temes que defensen, perquè es critiquen, possiblement sí.
Hi ha temes que s'han de millorar, i de fet han introduït molts canvis en aquesta legislatura,
des  d'incorporar  nous  serveis  a  nou  personal.  Per  exemple  abans  no  s'atenia  als
emprenedors del municipi. Van detectar aquesta necessitat i es va introduir. Es va veure que
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es  requeria  més  personal  per  visitar  les  empreses,  i  a  través  de  la  Generalitat,  es  va
contractar l'ADL per tirar endavant aquesta feina.

Remarca la incorporació de les noves tecnologies a l'SLOP des de fa tres anys fins ara. Si
tenen algun familiar o han estat usuaris de l'SLOP veuran que no té res a veure. Abans es
feia tot trucant i ara s'envia un SMS al moment. S'han fet canvis segur.

Reconeixen en el Pla d'acció que han de continuar millorant, perquè en el moment que es
mouen hi ha molts canvis a la societat i  s'han d'adaptar i coses que potser fa dos anys
funcionaven,  aquest  any  ja  no funcionaran  i  les  hauran  de canviar  i  són  els  primer  en
reconèixer-ho. No diuen que és un servei que funciona fatal, perquè no és cert. Les coses
les estan fent bé, però sempre són millorables. Han d'escoltar la gent i introduir-hi canvis
sense cap problema, perquè l'important és que per avançar el principal és reconèixer els
errors i canviar el que faci falta, sempre que es pugui.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que en les diferents reunions que han
estat, en algunes la regidora no hi era, i la resposta sempre era la mateixa, que el servei
funcionava  perfectament.  En  ocasions  es  deia  que  era  excel·lent.  Sempre  ha  estat  la
mateixa resposta. Si realment escoltessin i volguessin millorar el servei els haguessin fet
cas. Si tiren enrere tres anys haguessin pogut fer passos endavant en la millora del servei.

De les 100 persones que ha parlat que han estat inserides, pregunta si han estat inserides a
través del Consell Industrial o és l'Ajuntament qui realment dóna la subvenció. Creu que la
regidora confon els termes.

La regidora respon que és l'Ajuntament qui dóna la subvenció.

El senyor Martín indica que la regidora havia dit que era el Consell Industrial qui ha inserit
100 persones. No s'han de confondre les coses. Les coses com són, l'Ajuntament ha tret
una bona eina, que és la borsa de subvencions per a la contractació, que és una molt bona
eina, i ja ho van dir en el seu moment, però no és a través del Consell Industrial.

La regidora senyora Lloret indica que ella no ha estat en algunes reunions i el senyor Martín
no ha estat en altres. Explica que la mesura neix de la voluntat tècnica i política d'ajudar a
què la  gent  s'insereixi  en  el  món laboral,  però  es  va decidir  en  una reunió  del  Consell
Industrial, perquè els mateixos industrials, recorda aquell dia perfectament, que l'Ajuntament
va presentar una proposta i entre tots la van redefinir, i fins i tot es van posar l'exemple
d'actuacions que feien a Granollers i que no funcionava perquè eren molt restrictius, ja que
només es destinava als joves.  Que agrairien una mesura d'aquest  tipus,  però molt  més
amplia.  Es  va consensuar  en el  si  del  Consell  Industrial.  No és  una qüestió  només de
l'Ajuntament, que se'ls comuniqués. Entén que si ells hi participen, l'Ajuntament forma part
del Consell Industrial, l'Ajuntament és Consell Industrial, ho són tots.

Intervé la presidència i indica que és normal que hi hagin diferents opinions, i que l'opinió de
l'equip  de  govern  sigui  una,  i  que  l'opinió  de  l'oposició  sigui  una  altra,  això  ho  entén
perfectament i creu que forma part de les regles de joc d'un estat de dret.

Sempre han de partir d'un origen anterior a aquesta legislatura en que no existia aquest
instrument.  No  es  podia  debatre  si  era  possible,  si  era  positiu  o  si  era  negatiu,  si  es
contractava molta gent o es contractava poca, perquè no es contractava cap. Ara aquest
instrument és pot dir que és més o menys excel·lent. Excel·lent com a punt de partida no hi
ha cap servei d'aquest Ajuntament, perquè l'excel·lent té poc marge de millora i tot ha de
tenir marge de millora. Excel·lent segur que no hi ha res, això sí, han de comparar d'on
venen i cap a on van.

La dinàmica,  els  diferents  aspectes  i  les  accions que s'han desenvolupat  en el  Consell
Industrial. A vegades miren fora per fer comparacions, tots, govern i oposició, miren fora i
diuen que hi ha una pràctica que ha portat a terme un ajuntament i que és interessant, i una
altra pràctica que ha fet un altre ajuntament, ja sigui més gran, ja sigui més petit. El dia 25
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Secretaria General
del mes que ve venen molts ajuntaments de la província de Barcelona a conèixer el model
de Consell Industrial de Parets del Vallès per intentar implementar algunes de les mesures,
que aquí s'han pres. Està bé, fet que vol dir que alguna cosa amb el Consell Industrial s'ha
fet bé i que és una bona proposta.

Entén que han de millorar i evolucionar en el procés, però al final és un procés conjunt i
quan parlen de l'SLOP per una banda i del Consell Industrial al final en un Ajuntament com
el de Parets, que no és un Ajuntament com el de Barcelona, hi ha serveis dintre de Promoció
Econòmica i Ocupació que estaran sempre junts i Consell Industrial i Desenvolupament de
la vila, ocupació sempre estaran molt entrellaçats, llavors han d'intentar millorar el servei.
Tots tenen aquesta voluntat, però sí que és veritat que si comparen el que tenien en aquest
àmbit, que era res i el que tenen ara, és important. També ho veuen quan arriben les xifres ja
sigui en insercions en plans d'ocupació, ja sigui en insercions en petits comerços, en grans
empreses, en què les xifres es multipliquen per molt  de la resta del Baix Vallès o de la
comarca, és un exemple que està bé que es felicitin tots, que evidentment ha de millorar,
s'ha de perfeccionar i probablement aquesta legislatura és la legislatura de la implementació
del Consell Industrial. Seguríssim que la propera legislatura si se segueix aquesta dinàmica
serà un instrument encara més potent i útil. Tots coincideixen en què buscar sinèrgies entre
el món laboral i el món empresarial, les administracions per intentar generar més ocupació
és l'obligació de tots els que tenen quelcom a dir en l'administració pública i de ben segur
això és el que busquen tots els grups que avui estan asseguts aquí.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 13 (PSC, CIU, PP, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions:  4 (NOPP)

Per tant,

Relació de fets

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 20 de setembre de 2012 va aprovar la constitució del
Consell  Industrial  de  Parets  del  Vallès  com  a  òrgan  de  participació  sectorial  amb  les
empreses i indústries ubicades en els sectors industrials del municipi.

La Direcció del  Consell  Industrial  i  el  servei  de promoció econòmica de l'Ajuntament de
Parets del Vallès han redactat la proposta de Pla d'Acció del Consell Industrial i el balanç
d'activitats de les comissions de treball durant l'exercici 2013.

En  sessió  del  plenària  del  Consell  Industrial  de  30  d'abril  de  2014  es  va  presentar  la
proposta del Pla d'acció de 2014, així com es va donar compte del balanç d'actuació del
2013,  posant  en  comú  les  experiències  desenvolupades  pels  membres  del  Consell
Industrial. 

Fonaments de dret

L'article 69 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
preveuen  l'efectiva  participació  dels  ciutadans  en  els  assumptes  i  les  activitats  de
l'Ajuntament.

El  Reglament  de participació  ciutadana  de l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  regula  els
òrgans de participació i el consell sectorial.

El  Reglament  de funcionament i  organització del  Consell  Industrial  de Parets del  Vallès
preveu donar compte dels acords, propostes i informes que s'elaborin a l'Ajuntament.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
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1. Aprovar el Pla d'Acció 2014 del Consell Industrial de Parets del Vallès redactat pel director
del Consell i el servei de promoció econòmica de l'Ajuntament, aprovat en sessió plenària
del Consell.

2.  Comunicar el present acord als membres del Consell Industrial de Parets del Vallès.

3.  Aprovar,  si  procedeix,  la  constitució de la Taula pel  Dret  a l’Habitatge i  la seva
composició

Pren la paraula la regidora de Benestar Social, la senyora Villa, i exposa que el passat mes
de març es va aprovar una moció presentada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de
Parets del  Vallès,  en defensa al  dret  de l'habitatge.  En la  moció s'establien entre altres
mesures la petició i  la demanda de la constitució d'una Taula amb representació tant de
l'Ajuntament com dels propis representants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca per
tractar i donar resposta a aquestes problemàtiques tan greus que es viuen ara amb el tema
de l'habitatge, que a més pateixen molts veïns del poble.

En el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, l'article 20 recull la constitució
dels òrgans de participació i el seu procediment en la constitució.

Per l'exposat es proposa al Ple:

1. Aprovar la constitució de la Taula pel Dret a l’Habitatge de Parets del Vallès, com a òrgan
de participació sectorial en els assumptes inclosos en la Moció de la Plataforma d’afectats
per la Hipoteca aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de març de 2014.

2. Encomanar  a  la  Taula  pel  Dret  a  l’Habitatge  la  redacció  del  seu  reglament  de
funcionament, i establir el calendari de les sessions ordinàries.

3. Acordar la composició de la Taula pel Dret a l’Habitatge de Parets del Vallès, amb els
representants dels serveis de l'Ajuntament següents:

• Regidoria de Benestar Social 
• Regidoria d'Habitatge 
• Oficina d’Atenció Ciutadana 
• Oficina Local d'Habitatge
• Serveis jurídics de l’Ajuntament 

• 5 representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès 

4. Notificar el present acord a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès i
als membres designats en representació de l’Ajuntament.

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i exposa que com ja s'ha dit la creació
de la Taula per al dret de l'habitatge ha estat una reivindicació de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca de Parets del Vallès, que va presentar una moció al Ple, la qual van aprovar
tots els grups per unanimitat.

La situació actual de precarietat laboral fa que la problemàtica de l'habitatge sigui causa de
desnonaments i que molta gent del municipi i de la resta del país estigui passant per una
situació d'allò més complicada, és per aquest motiu que donaran suport a la constitució de la
Taula i s'ofereixen a col·laborar en tot el que calgui, que estan a favor de tota la feina que
des de les institucions puguin fer tots plegats per ajudar, assessorar, acompanyar i donar
suport a tots aquells que estiguin passant per dificultats en un tema tan sensible i bàsic com
és l'habitatge.
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Al NOPP li hagués agradat molt formar part de la Taula, representant al consistori, al seu
grup i a tots els seus votants, entre els quals es troben alguns afectats, però s'ha optat per
constituir una Taula tècnica, que està bé, però creuen que hauria estat millor una Taula amb
la representació de tots els grups municipals.

Volen fer arribar el missatge de posar-se al servei de tots els afectats i d'allargar la mà per
poder  donar  tot  el  seu  ajut  i  suport  a  qui  es  trobi  en  aquesta  malaurada  situació.  Per
l'exposat el seu grup vota a favor.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que en estudiar i valorar el punt
el seu  grup es troba en una contradicció. Contradicció respecte al que et diu el cor i el que
diu el cap o el seny, el raonament.

Des del punt de vista del cor és evident que CiU sempre s'ha manifestat en aquesta línia.
Admiren i lloen la feina que realitza la plataforma. Sempre han estat al seu costat. CiU ha
votat a favor de totes les propostes presentades, per tant els agradaria treballar en aquesta
línia, tal com ha dit,  perquè és una feina prou lloable i  important la seva tasca, atesa la
situació que avui pateixen cada vegada més gent, no només de Parets, sinó del país. Tan de
bo que en molts àmbits hi hagués gent amb una voluntat pròpia, amb iniciativa per treballar
en aquest aspecte. Segurament el país aniria molt millor del que va.

Dit això, una vegada que el cor diu el que diu, des del raonament, des del seny, des de la
raó, el cap els diu que és un tema prou important, transversal, que afecta a tot tipus de gent,
de totes les religions,  de tots els  colors polítics,  de totes les voluntats,  i  tal  com ja van
manifestar en la Comissió Informativa, seria important que hi hagués una representació de
tot el plenari.

S'ha optat  per treballar des de les regidories de Serveis Socials i d'Habitatge, representants
en tot cas del PSC i del PP, i no se'ls ha permès tal com era la voluntat de CiU, de treballar
en aquesta línia, que hi haguessin membres dels partits de l'oposició. Des d'aquest punt de
vista  i  tal  com deia,  des  del  raonament,  CiU ha  de  ser  responsable  i  coherent  amb la
responsabilitat que han adquirit entrant en aquest plenari. Responsabilitat que van adquirir
davant  dels seus electors que els van fer confiança, i  creuen que no és de justícia que
representants de tres grups polítics, que estan a l'oposició, i que representen més del 50%
dels electors del municipi no tinguin representació en la Taula, amb la única voluntat, com
han fet sempre en un tema tan sensible, de treballar per tirar endavant les propostes que
aportin i que en qualsevol cas, CiU les hagués pogut complimentar.

Arran d'aquesta contradicció el cor diu blanc i el seny negre, i per aquest motiu la posició de
CiU és d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que celebren que es posi en
marxa la  Taula,  que en el  seu moment  es va pactar  tirar-la  endavant  proposada per  la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Avui és un dia important. És un dia important per tots
els habitants de Parets que pateixen una situació precària en els seus recursos econòmics,
afectats no només pel tema de la hipoteca, sinó també per culpa de l'atur, ja que no poden
pagar els rebuts de la llum i de l'aigua, en definitiva és una Taula que tindrà i haurà de donar
solució a molts dels problemes que ara mateix té molta gent del municipi i això els provoca
angoixa i preocupació.

Aquesta  Taula  és  molt  necessària,  ja  ho  van  dir  en  el  seu  moment.  Troben  a  faltar
evidentment la presència d'un portaveu de tal manera que la Taula fos representativa de la
política de tota la gent del municipi. Són els polítics els que han de presentar propostes i han
d'arribar  a  acords,  no  només  a  curt  termini,  sinó  a  llarg  termini,  per  prendre  mesures
concretes, perquè això no es torni a repetir i es repeteix un altre cop, els pisos d'habitatge
social, que manquen pisos socials i es podria fer un pla a quatre, cinc o sis anys per tenir
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pisos de protecció a nivell de l'Ajuntament, de tal manera que moltes coses que succeeixen
avui en dia es poguessin pal·liar.

És  important  que la  Taula  estigui  formada també per  gent,  que potser  d'aquí  a un any
estaran al capdavant de l'Ajuntament, i potser uns altres ja no hi seran, per aquest motiu
hagués estat important que hi fossin presents.

Celebra que es posi en marxa la Taula, no només pel tema de l'habitatge, sinó que també
els consta que, i això li han fet arribat més d'un veí, es talla el rebut de l'aigua de la gent,
perquè segurament no està ben canalitzat el tema dels serveis socials, aquest és un bon
tema perquè la Taula ho discuteixi. Es talla per impagament l'aigua, la llum, etc. I seria bo
que la Taula trobés solució als esmentats problemes.

Dóna l'enhorabona a la Plataforma per haver arribat a aquest punt tan important per als
ciutadans i ciutadanes de Parets, i espera dels grups que facin política de carrer i per la
gent.

Pren la paraula la presidència i es congratula evidentment com a màxim representant de la
institució, de moment. És bo que s'hagi tirat endavant l'encomana que es va realitzar el 20
de març. Ha passat un cert temps i és positiu, i avui encara troba millor que la constitució de
la Taula sigui com s'ha proposat amb el treball sobretot de la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca,  i  sobretot  amb  la  Regidoria  de  Benestar  Social,  i  també  amb  la  Regidoria
d'Habitatge. Encara està més convençut, que serà més útil i més eficient gràcies a estar
bastant despolititzada. Aquesta és l'opinió personal d'un membre que podia estar, i no hi
està tampoc, perquè ell també es podia sentir no representat, perquè no està.

El dia que hi  hagin altres representants la Taula continuarà sense estar  polititzada si  es
manté aquest model i estarà el regidor de Benestar Social, que sigui, del color que sigui, i el
regidor d'Habitatge del color que sigui. Es refereix també a la intervenció de CiU, i que d'aquí
a uns anys seran els mateixos grups o d'altres, però si es continua amb el mateix model, que
és excel·lent, perquè creu que no té millora el model de constitució, estarà el representant
polític de l'Àrea que més pateix aquest àmbit, el representant de l'altre Àrea en què la gent
pateix desnonaments, que és Habitatge, més els diferents representants tècnics que tindrà
l'Ajuntament, que aquests de ben segur sí que seran els mateixos.

Que aquest  instrument  es  creï  d'aquesta  manera és  fantàstic,  i  també és  fantàstic  que
aquesta institució hagi optat per constituir una Taula eminentment tècnica. Abans s'ha dit que
la  Taula  hauria  de  tenir  representació  política,  ell  creu  que  està  bé  que  no  tingui  una
representació  política  com  a  tal,  que  sigui  des  del  treball  tècnic,  i  el  que  esperen  els
ciutadans, no sap si que facin política o feina, i la Taula farà molta feina, i per aquest motiu
és positiu, tal com han dit tots els grups, que es constitueixi, i que comenci a treballar.

Tots els que no estan poden fer les aportacions que considerin necessàries, dintre de la
mateixa Taula, i segur que la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ho veu positiu. Tots els
que estan aquí poden construir, ajudar, i aportar tot el que creguin necessari, perquè com a
Taula constituïda, el plenari rebrà tota la informació sobre el que es treballi.

Que es creï la Taula tal com va proposar la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, han de
recordar d'on va néixer i que és positiu per a tots escollir un model eminentment tècnic, ja
que encara li donarà més profit a la Taula i li traurà burocràcia, trabas i discurs polític de tots
plegats.  Esperen que sigui  profitosa,  que avanci  i  que aconsegueixi  els  reptes que s'ha
proposat.

Intervé el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i exposa que el seu grup havia entès amb el
document entregat, que la composició de la Taula seria amb els representants dels serveis
de l'Ajuntament, és a dir Regidoria de Benestar Social i Regidoria d'Habitatge, i entenien que
seria un tècnic de la regidoria i no el regidor com a tal, per tant si és la Regidoria, la Taula
està despolititzada i el vot del NOPP és a favor, però si recau en la persona del regidor/a, el
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NOPP s'absté.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i perquè no hi hagi cap dubte explica
que el seu grup és el primer que se n'alegra de treballar en aquesta línia. La presidència ha
dit sinó recorda malament que s'alegra que la Taula pugui començar a treballar i que no faci
tanta política. CiU treballa en l'àmbit polític i ha assumit la responsabilitat que ha assumit en
aquesta taula, només amb la única voluntat de venir a treballar i sumar i si per algunes raons
s'abstenen és perquè els sap greu que no se'ls permeti fer això treballar i aportar.

De la mateixa manera que sempre ha quedat molt clar, que hi ha temes sensibles dels quals
tots han de ser conscients i que segons en quins temes no es fa política. CiU no ha vingut a
fer discurs polític, ni demagògia en temes que afecta a tanta gent que ho passa malament.
CiU està  en aquesta taula  precisament  per  fer  el  que no se'ls  permet,  ja  que venen a
treballar  i  a  col·laborar,  i  en  aquesta  línia  ja  han fet  aportacions,  des  del  principi  de  la
legislatura, com per exemple l'Ajuntament té un pis que va rebre per herència i  quantes
vegades han insistit en donar-li un ús i treballar precisament per aquesta gent i en aquesta
línia han fet varies aportacions, per aquest motiu reitera que a CiU li hagués agradat estar
dintre de la Taula amb la única voluntat, no de fer política, tot al contrari i menys en un tema
tan sensible en què tots estan posats en algun moment a passar-hi a patir-ho en les pròpies
pells, sinó a treballar i col·laborar en aquesta línia.

La presidència indica que entén perfectament la intervenció del regidor de CiU. El senyor
Urtusol creu que ha entès perfectament la intervenció de la presidència i que la Taula que es
constitueix és una Taula que treballarà en aquesta línia. Les aportacions que es realitzaran
des de tots els àmbits, sobretot dels afectats, que viuen al carrer aquesta situació són les
que han de tirar endavant.  Tots entenen el  que diuen i  simplement és una anàlisi  i  una
manera de veure-ho. L'equip de govern entén que aquest és el millor format, perquè és el
més àgil, el més productiu i el que més s'ajusta a les necessitats de la  demanda que el 20
de març va entrar per part de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 10 (PSC, PP, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions:  7 (NOPP, CIU)

Per tant,

Relació de fets

El  Ple  de  l’Ajuntament  en  sessió  de  20  de  març  de  2014  va  aprovar  la  moció  de  la
Plataforma d’afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès en defensa del dret a l’habitatge.

La Moció aprovada, establia entre d’altres mesures, la constitució d’una taula per prevenir i
donar resposta als possibles afectats, amb representació de l’Ajuntament i de la Plataforma
d’afectats per la hipoteca de Parets, com a instrument democràtic i transparent d’intervenció
immediata a la problemàtica de l’habitatge.

El Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Parets del Vallès recull en el seu
article  20,  la  constitució  dels  òrgans  de  participació,  i  el  procediment  per  a  la  seva
constitució.

Fonaments de dret

Reglament municipal de participació ciutadana aprovat pel Ple de l’Ajuntament i publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de 5 de desembre de 2006.

L’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  exerceix  mitjançant  convenis  de  col·laboració  amb
l’Agència Catalana de l’Habitatge els serveis de l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de
Mediació per al Lloguer Social.
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El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Aprovar la constitució de la Taula pel Dret a l’Habitatge de Parets del Vallès, com a òrgan
de participació sectorial en els assumptes inclosos en la Moció de la Plataforma d’afectats
per la Hipoteca aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de març de 2014.

2. Encomanar  a  la  Taula  pel  Dret  a  l’Habitatge  la  redacció  del  seu  reglament  de
funcionament, i establir el calendari de les sessions ordinàries.

3. Acordar la composició de la Taula pel Dret a l’Habitatge de Parets del Vallès, amb els
representants dels serveis de l'Ajuntament següents:

• Regidoria de Benestar Social 
• Regidoria d'Habitatge 
• Oficina d’Atenció Ciutadana 
• Oficina Local d'Habitatge
• Serveis jurídics de l’Ajuntament 

• 5 representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès 

4. Notificar el present acord a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès i
als membres designats en representació de l’Ajuntament.

ÀREA DE VIA PUBLICA I COHESSIO TERRITORIAL

4.  Acordar,  si  escau,  l'aprovació  definitiva  del  Pla  especial  urbanístic  d’ordenació
volumètrica dels equipaments de can Butjosa

Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i  exposa que el Pla  especial
urbanístic  d’ordenació  volumètrica  dels  equipaments  de  can  Butjosa  es  redacta  amb
l'objectiu d'ordenar i definir els volums edificables dels equipaments existents i de les seves
futures aplicacions, tenint en compte l'entorn així com les seves necessitats funcionals.

L'àmbit  d'actuació abasta  una gran illa  delimitada pels  carrers la  Salut,  Viver,  Butjosa,  i
Independència, que actualment està ocupada pel Col·legi Pompeu Fabra, per la Piscina de
Can Butjosa, per la pista esportiva, per la Biblioteca de Can Butjosa, i pel Casal Cultural de
Can Butjosa, que ocupa una superfície de 12.550 m2.

Per  tal  d'adequar  les  condicions  d'edificació  a  les  necessitats  d'ús  funcional  i  de  les
edificacions ja existents i de les futures ampliacions el Pla especial proposa l'ordenació de
volums, definir gràficament un perímetre i un perfil regulador dins del qual s'ha d'inscriure
l'edificació tant en planta com en alçada, amb això es modifiquen determinats paràmetres
que li són d'aplicació. 

En  relació  a  l'alçada  delimita  diferents  volums  d'edificació  amb  diferents  alçades
reguladores,  d'acord  amb les  necessitats  de  cada  equipament  i  amb les  condicions  de
l'entorn. Estableix també una ocupació màxima del 50%.

Quant a l'edificabilitat, respecta i s'ha pres com a referència l'índex establert pel Pla general
d'ordenació.

Pel que fa a la tramitació, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en
sessió de 20 de febrer de 2014 va aprovar inicialment el Pla especial urbanístic d'ordenació
volumètrica  dels  equipaments  de Can Butjosa.  Posteriorment  es  sol·licita  a  la  Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, que emeti l'informe preceptiu, que determina l'article 87
del Text refós de la llei d'urbanisme.
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El  document  l'ha  redactat  Salvador  Matas  Arquitectes.  En  data  25  d'abril  de  2014  la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona els trasllada l'acord adoptat en data 24 d'abril
del 2014, i resol emetre informe favorable, per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament:

1.  Aprovar  definitivament  el  Pla  Especial  Urbanístic  d'Ordenació  volumètrica  dels
equipaments de Can Butjosa a Parets del Vallès, redactat per l'arquitecte Salvador Matas.

2. Notificar el present acord  als interessats que constin en l’expedient i procedir a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

3. Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme la documentació tècnica i administrativa
definitivament  aprovada  als  efectes  del  disposat  a  l'article  88   del  text  refós  de  la  Llei
d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i explica que tal com ha explicat el
regidor d'Urbanisme és un Pla especial d'ordenació de tot el sector dels equipaments de la
zona de Can Butjosa, equipaments descentralitzats, en un emplaçament molt interessant i
que donen un gran servei al seu entorn.

Respecte al tema del Pla especial urbanístic d'ordenació indica dues qüestions. Una és que
tot i que tal com s'ha dit el dia 20 de febrer de 2014 es va aprovar inicialment per la Junta de
Govern  Municipal,  la  resta  de  grups  no  han  estat  informats  de  la  qüestió,  que  és
suficientment important, i com ja han dit d'altres vegades, i reitera ara que aquests temes
s'haurien  d'informar  en  Comissió  Informativa  en  el  moment  que  es  produeix  l'aprovació
inicial i no en el moment que ja està aprovat definitivament, i inclús aprovat per Urbanisme.

Repeteix  una  vegada  més  que  després  de  l'aprovació  inicial  per  la  Junta  de  Govern
haguessin vist el contingut de l'ordenació, que per cert fa algunes modificacions curioses,
per exemple canvia el nombre de plantes, es passa de dos a tres i el volum potencialment
resultant del Pla especial passa de 28.778 m a 49.089 m3, s'incrementa el volum de manera
considerable. No s'incrementa la superfície i es disminueix el sòl destinat a espai cultural.
Només ho constaten. No faran cap valoració, però es produeixen uns canvis que hagués
estat bé debatre'ls amb els altres grups, perquè l'increment de volumetries es produeix a
causa de l'alçada que s'ha de donar a la pista de Can Butjosa.

Reitera que al NOPP li hagués agradat conèixer el tema. En qualsevol cas votaran a favor
perquè qualsevol millora en aquest entorn i equipaments és interessant.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup vota a favor
de la proposta i afegeix a més del que acaba de comentar la portaveu del NOPP, que a més
d'augmentar les plantes, també s'augmenta l'índex d'ocupació, que passa del 35% al 50%.
Aquest pla es realitza perquè s'ha d'instal·lar la coberta de la pista de Can Butjosa i perquè
l'impacte no sigui tan gran s'adeqüen els volums del costat.

Intervé el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i explica que no s'aprova el Pla pel tema
de la  pista  coberta,  sinó  per  l'espai  existent,  per  la  possibilitat  de  creixement  i  la  nova
implementació d'equipaments i nous usos en la zona, per aquest motiu es regula, perquè es
cobreix  la  pista,  però  no  es  tanca.  Està  dintre  del  paquet,  però  no  és  aquest  el  motiu
exclusiu.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

Vist el Pla Especial Urbanístic d'Ordenació volumètrica dels equipaments de Can Butjosa, a
Parets del Vallès, redactat per Salvador Matas Arquitectes, el qual en data 20 de febrer de
2014 ha estat aprovat inicialment per Junta de Govern Local. 
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L’esmentat Pla Especial es va sotmetre a informació pública mitjançant la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de data 10 de març de 2014, i en El Periódico de 4 de març
de 2014, sense que es presentés cap al·legació.

En data 25 d'abril de 2014 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona ens trasllada
l'acord adoptat en data 24 d'abril del 2014, on resolt emetre informe favorable a l'efecte del
disposat  a l'article 87 del text  refós de la  Llei  d'urbanisme, aprovat  per Decret  legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, respecte el Pla especial
urbanístic d'ordenació volumètrica dels equipaments de Can Butjosa de Parets del Vallès,
promogut i tramès per l'Ajuntament. 

En data 6 d'abril de 2014 el gerent d'Habitaparets emet informe favorable.

Fonaments de dret

D'acord amb el que estableix  l'article 87 i 88 del text refós de la Llei d'urbanisme aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

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

1. Aprovar  definitivament  el  Pla  Especial  Urbanístic  d'Ordenació  volumètrica  dels
equipaments de Can Butjosa a Parets del Vallès, redactat per l'arquitecte Salvador Matas.

2. Notificar el present acord  als interessats que constin en l’expedient i procedir a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

3.  Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme la documentació tècnica i administrativa
definitivament  aprovada  als  efectes  del  disposat  a  l'article  88   del  text  refós  de  la  Llei
d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

5.  Donar  compte  del  Projecte  de  les  obres  per  a  la  construcció  d'una  coberta,
d'adequació de les pistes i instal·lacions complementàries, de les pistes esportives de
Can Butjosa

Pren la paraula el regidor d'Esports, el senyor Cayuela, i dona compte del Projecte de les
obres  per  a  la  construcció  d'una  coberta,  d'adequació  de  les  pistes  i  instal·lacions
complementàries, de les pistes esportives de Can Butjosa, redactat per l'empresa Pidemunt,
SA, amb un import d'execució material de 215.700,28 €, IVA exclòs.

La coberta de la pista és una acció reivindicada fa molt temps per tal de donar espais oberts
a la ciutadania i perquè les entitats puguin créixer. Tots saben que Parets és un referent en
l'esport,  federat i  de lleure, i  la inversió realitzada per l'Ajuntament,  no ara amb aquesta
pista,  sinó  en  equipaments  han  estat  àmpliament  amortitzats  en  salut,  en  relació,  en
associacionisme, en formació i en valors.

Darrerament noten un increment molt gran d'esportistes en el municipi, així ho fan saber les
entitats a través del Consell Esportiu. Per exemple l'esport femení en els darrers anys ha
crescut del 8% de practicants a un 24% en esports com el bàsquet, el patinatge, l'atletisme,
la natació, i en els darrers anys el futbol sala i el handbol, els quals també estan introduint
l'esport femení en les seves entitats. El creixement i la limitació que ara mateix existeix en
els equipaments del municipi repercuteix en què moltes entitats hagin de compartir pistes,
fet que afecta la qualitat i la seguretat de l'activitat.

La pista de Can Butjosa és la pista de l'escola Pompeu Fabra, en la qual realitza les seves
classes d'educació física, i en la qual l'Ajuntament també té les escoles esportives, activitats
extraescolars, i actualment hi ha entitats del municipi que realitzen els seus entrenaments en
la pista. Per l'exposat,  creuen que la construcció és necessària,  i  que s'ha de donar un
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impuls per continuar sent referents en esport al  Vallès, i  sobretot per ser un referent en
impulsar  la  pràctica  de  l'esport  femení,  de  tenir  espais  al  municipi  oberts  a  la  pràctica
esportiva, no només per les entitats, sinó per tota la gent que vulgui practicar l'esport de
lleure.

En la Comissió Informativa ja es va veure una mica com era el projecte, i avui ha portat una
foto perquè els regidors i el públic assistent vegin com quedarà el projecte i la coberta. El
regidor ensenya la fotografia.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que abans han comentat
amb els altres grups de l'oposició el fet que no entenien gairebé el contingut de la proposta,
perquè en els antecedents de l'acord es parla d'un import d'execució material de 181.260,74
€, i l'acord diu amb el mateix redactat 215.700,28 €. No entenen a què es deu la diferència.
No és a causa de l'IVA, ja que en tots dos casos està exclòs. Per això pregunta a què es deu
la diferència en els imports.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa la mateixa inquietud que la
portaveu del NOPP alhora que el seu grup comparteix les paraules del regidor d'Esports,
que la pista és una demanda de moltes entitats i que fa falta.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i realitza la mateixa pregunta que els
portaveus anteriors.

El  regidor  d'Esports,  el  senyor  Cayuela,  respon  que  es  deu  tractar  d'un  error  material,
perquè el preu és de 215.700,28 €.

6. Aprovar, si procedeix, el Conveni amb l’Ajuntament de Montmeló per a l’execució
del projecte del pas de vianants en el camí de Montmeló

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

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor, ja que
és un import molt raonable i havent-hi la subvenció encara més. El projecte és necessari per
a la connexió dels dos municipis.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i manifesta que el seu grup vota a
favor,  atès que la Diputació aporta 100.000 € del cost de l'obra i l'Ajuntament de Parets
25.000 €. Està bé de preu.

La resta de grups també voten a favor.

Per tant,

Relació de fets

En data de 24 de desembre de 2013 va sortir publicat en el DOGC número 6528, l’Edicte
d’informació pública de l’aprovació inicial de la planificació del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya,  segons  el  qual  el  Consell  Comarcal  té  atribuïda  inicialment  l’actuació
corresponent al Pas pels vianants per enllaçar els municipis de Montmeló i Parets del Vallès.
Aquesta actuació està planificada, tal com s’havia sol·licitat, per l’anualitat 2014, amb una
subvenció del PUOSC de 100.000 euros sobre un pressupost de 146.192,90 euros, per la
qual cosa el Consell Comarcal no ha formulat al·legacions respecte aquesta actuació en la
planificació inicial del PUOSC.

Mitjançant  conveni  de  delegació  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  va  delegar
l’execució de l’actuació Pas pels vianants per enllaçar els municipis de Montmeló i Parets
del Vallès a favor de l'Ajuntament de Montmeló.

Els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Montmeló han redactat el Projecte del Pas
pels vianants per enllaçar els municipis de Montmeló i Parets del Vallès, amb un pressupost
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d’execució de 146.192,90 euros, IVA inclòs, consistent bàsicament en la construcció d’un
recorregut per a vianants entre la rotonda del final del carrer Timbaler del Bruc de Montmeló
i la vialitat existent en el terme de Parets del Vallès. 

L'esmentat projecte ha estat aprovat definitivament per part dels ajuntaments de Montmeló i
Parets del Vallès, d'acord amb l'informe tècnic de data 18 de febrer de 2014.

Vist  que  la  proposta  de  conveni  té  per  objecte  establir  el  règim  de  cooperació  de
l'Ajuntament de Parets del Vallès i l'Ajuntament de Montmeló en l’execució del Projecte del
pas pels vianants per enllaçar els municipis de Montmeló i Parets del Vallès, essent a càrrec
dels ajuntaments, a parts iguals, el cost de l'actuació fins a la seva recepció que no sigui
subvencionat, que inicialment es preveu de 23.096,50 € IVA inclòs, si bé aquest s'adequarà
al resultat de l'oferta en l'adjudicació de les obres.

Fonaments de dret

L'article 25 del Text refós de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de reguladora de les bases de règim
local atorga competències pròpies a l'Ajuntament respecte a les infraestructures viàries.

Els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals regulen
els convenis de cooperació entre ens locals.

L'article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens locals estableix que en cas de transferència de funcions a altres
administracions l'acord s'ha d'adoptar per majoria absoluta.

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

1. Aprovar el conveni de cooperació de l'Ajuntament de Parets del Vallès i l'Ajuntament de
Montmeló per a l’execució del Projecte del Pas pels vianants per enllaçar els municipis de
Montmeló i Parets del Vallès, essent a càrrec dels ajuntaments, a parts iguals, el cost de
l'actuació fins a la seva recepció que no sigui subvencionat pel PUOSC en l'anualitat 2014,
d'acord amb el text que s'adjunta com a annex al present acord.

2.  Notificar el present acord a l'Ajuntament de Montmeló i al Consell Comarcal del Vallès
Oriental.

Annex

CONVENI DE COOPERACIÓ EN L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ PAS PELS VIANANTS PER
ENLLAÇAR ELS MUNICIPIS DE MONTMELÓ I PARETS DEL VALLÈS 

R E U N I T S

D’una part,  el  senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde president de l’Ajuntament de Parets del
Vallès, assistit pel secretari accidental de la Corporació, el senyor Enric Acero Casas 

I de l’altra, el senyor Antoni Guil Román, alcalde president de l’Ajuntament de Montmeló, assistit
per la secretària de la Corporació, la senyora Rosa March Escué.

I N T E R V E N E N 

L’alcalde president  de l’Ajuntament  de Parets  del  Vallès  i  el  de Montmeló,  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
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53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

El secretari accidental i la secretària, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.

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

M A N I F E S T E N

 Que  mitjançant  el  Decret  155/2012,  de  20  de  novembre,  s’aprovaren  les  bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-
2017 i es va obrir la convocatòria única per a aquest període.

 Que el 24 de desembre de 2013, va sortir publicat en el DOGC número 6528, l’Edicte de
20 de desembre de 2013, d’informació pública de l’aprovació inicial de la planificació del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, segons la qual el Consell Comarcal té atribuïda
inicialment l’actuació corresponent  al  Pas pels  vianants per enllaçar els  municipis  de
Montmeló i Parets del Vallès. Aquesta actuació està planificada, tal com s’havia sol·licitat,
per  l’anualitat  2014  amb  una  subvenció  del  PUOSC  de  100.000  euros  sobre  un
pressupost de 146.192,90 euros, per la qual cosa el Consell Comarcal no ha formulat
al·legacions respecte aquesta actuació en la planificació inicial del PUOSC.

 Que el 31 de gener de 2014 l’Ajuntament de Montmeló ha tramès al Consell Comarcal el
projecte del Pas pels vianants per enllaçar els municipis de Montmeló i Parets del Vallès,
amb un pressupost d’execució de 146.192,90 euros, IVA inclòs, i consistent bàsicament
en la  construcció  d’un recorregut  per  a  vianants  entre la  rotonda del  final  del  carrer
Timbaler del Bruc de Montmeló i la vialitat existent en el terme de Parets del Vallès. 

 Mitjançant conveni de delegació per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a favor
de l'Ajuntament de Montmeló, de l’execució de l’actuació Pas pels vianants per enllaçar
els municipis de Montmeló i Parets del Vallès, es va acordar que:

Correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental:

 Consignar en l’estat de despeses dels seus pressupostos, dins del període d’execució
establert  pel  Projecte,  una subvenció  de  cent  mil  euros  (100.000 €)  corresponent  al
cofinançament  del  PUOSC,  fent-la  constar  a  l’estat  d’ingressos  corresponent  a  cada
exercici, i com a subvenció de capital, l’import del cofinançament del PUOSC.

 Presentar  als  Serveis  Territorials  del  Departament  de  Governació  i  Relacions
Institucionals  els  documents  justificatius  de  la  despesa  realitzada  a  càrrec  de  la
subvenció PUOSC, així com la resta de documentació necessària per donar compliment
a les bases d’execució del PUOSC per al període 2013-2017, un cop l'Ajuntament hagi
finalitzat l’execució de l’obra i hagi presentat la documentació corresponent.  

 Transferir  a  l’Ajuntament  de Montmeló ,  un cop en disposi,  l’import  corresponent  del
cofinançament del PUOSC que efectivament rebi.

 Pel cas que s’incrementin els ajuts o s’obtinguin altres subvencions, el Consell Comarcal
els aportarà a l’Ajuntament. Aquest reintegrament es produiria en un termini màxim d’un
mes a partir d’aquell en què els referits increments s’haguessin ingressat efectivament a
la Tresoreria del Consell Comarcal.

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                                                                
www.parets.cat                                                                                                                     17/44



Secretaria General
 Aprovar el Projecte executiu i, si s’escau, la modificació o reforma d’aquest, com a entitat

beneficiària de la subvenció PUOSC.

Correspon, un cop aprovada definitivament la subvenció del PUOSC dins de l’anualitat
2014, a l’Ajuntament de Montmeló

 Assumir  la  delegació  de  l’execució  del  Projecte  amb  subjecció  plena  a  les  bases
d’execució del PUOSC per al període 2013-2017, aprovades pel Decret 155/2012, de 20
de novembre  i  de  conformitat  amb el  Projecte  executiu  descrit  al  pacte  primer,  i,  si
s’escau,  dur a terme la redacció i  la tramitació de la modificació o reforma d’aquest,
supòsit en el qual haurà de notificar-ho al Consell Comarcal, així com assumir-ne el cost
de les desviacions, reformes i modificacions del contracte i, si s’escau de la liquidació del
contracte, així com l’eventual repercussió en el finançament.

 L’Ajuntament de Montmeló és l’únic responsable del pagament dels imports derivats de
l’execució del  projecte,  de conformitat  amb el  Text  refós de la Llei  de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 Consignar  a  l’estat  de  despeses  del  pressupost  per  l’exercici  2014  l’import  total  del
Projecte, així com consignar a l’estat d’ingressos, com a subvenció de capital procedent
del Consell Comarcal, el cofinançament PUOSC.

 Complir els requisits de publicitat i divulgació de les actuacions incloses en el PUOSC,
d’acord amb el que preveu la base dissetena d’execució del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2013-2017.

 Aprovar el Projecte executiu  i, si s’escau, la modificació o reforma d’aquest, com a ens
executor.

 Nomenar i/o contractar la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i
salut durant l’execució de l’obra.

 Aprovar  el  pla  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  amb  el  corresponent  informe  de
coordinació en la matèria, i assumir la condició de promotor als efectes del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
de salut  en les obres de construcció  i  assumeix els  drets  i  obligacions que a aquell
corresponen.

 Aprovar  l’expedient  de  contractació,  la  convocatòria  de  la  licitació,  i  l’adjudicació  del
contracte  d’obra  abans  del  31  d’octubre  de  2014,  d’acord  amb  les  previsions  de  la
normativa en matèria de contractació administrativa.

 Negociar  amb  les  diferents  companyies  de  serveis  les  connexions  amb  les  xarxes
generals, si s’escau, i tramitar els informes i les autoritzacions que hagi d’emetre una
altra Administració quan així ho exigeixi la legislació sectorial.

 Sol·licitar totes autoritzacions necessàries de companyies de serveis així com preparar i
presentar tota la documentació que sigui necessària.

 Assumir el cost dels impostos, taxes i preus de qualsevol naturalesa necessaris per a
tramitar  i  obtenir  les  llicències,  permisos  i  autoritzacions  que  la  legislació  sectorial
requereixi.
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 Recepcionar  la  infraestructura  objecte  d’aquest  conveni,  una  vegada  efectuada,  i

assumir-ne el seu funcionament i manteniment.

 Presentar  al  Consell  Comarcal  els  certificats  d’obra  corresponents  al  pagament  als
contractistes, per tal que aquest certifiqui la quantitat global abonada, als efectes de la
tramitació dels corresponents justificants a la Direcció General d’Administració Local, els
certificats corresponents a la realització del replanteig i els corresponents a l’import de
l’adjudicació  del  contracte  i  una  relació  de  les  obligacions  reconegudes  i  aprovades
relatives a l’actuació que contingui número, data i descripció de la factura; nom i NIF dels
contractistes, i import justificat i data de la seva aprovació i que el total de les diverses
fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu cost. Així mateix, haurà de
presentar  qualsevol  altra  documentació  necessària  per  a  justificar  l’import  de  la
subvenció del PUOSC.

 Custodiar tota la documentació justificativa del procediment de contractació, execució i
pagament  de  l’actuació,  per  tal  de  posar-la  a  disposició  de  la  Direcció  General
d’Administració Local, el Consell Comarcal i les altres instàncies responsables del control
de l’aplicació de la subvenció del PUOSC.

 Cofinançar la part del projecte no cofinançada pel PUOSC.

 Fer constar la participació del Consell Comarcal en tota la informació sobre l’actuació que
s’editi,  publiqui,  comuniqui  o  difongui  des  de  l’Ajuntament.  Aquesta  informació  haurà
d’incorporar  la  contribució  del  Consell  Comarcal  al  cofinançament  de  l’actuació  de
caràcter supramunicipal inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents com a representants dels
interessos  municipals  de  l'actuació  del  projecte,  atorguen  aquest  conveni  de  cooperació
interadministrativa que subjecten als següents,

P A C T E S

Primer. Aquest conveni té per objecte establir el règim de cooperació de l'Ajuntament de Parets
del  Vallès  i  l'Ajuntament  de  Montmeló  en  l’execució  del  projecte  del  Pas  pels  vianants  per
enllaçar els municipis de Montmeló i Parets del Vallès,  amb un pressupost  de 146.192,20 €.  

El projecte  consisteix en la construcció d’un recorregut peatonal entre la rotonda de final del
carrer  Timbaler  del  Bruc i  la vialitat  existent  en el  terme municipal  de Parets  del  Vallès,  per
completar el recorregut peatonal que determina el pla de mobilitat municipal.

Els  compareixents  declaren  conèixer  el  contingut  del  Projecte  executiu  i  l’estudi  bàsic  de
seguretat i salut  i la funcionalitat de les obres que hi són definides i els troben adequats a les
finalitats d’interès públic que determinen l’establiment d’aquest règim de cooperació.

Segon. Per raó del conveni descrit en la part expositiva entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l'Ajuntament de Montmeló, un cop aprovada definitivament la subvenció del PUOSC
dins de l’anualitat 2014, correspon a l’Ajuntament de Montmeló exercir la delegació de l’execució
del projecte amb subjecció plena a les bases d’execució del PUOSC per al període 2013-2017,
aprovades pel Decret 155/2012, de 20 de novembre i de conformitat amb el Projecte descrit al
pacte primer, i, si s’escau, dur a terme la redacció i la tramitació de la modificació o reforma
d’aquest, supòsit en el qual haurà de notificar-ho al Consell Comarcal, i a l'Ajuntament de Parets
del Vallès.
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Tercer.  Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents: 

 Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de  Parets  del  Vallès  autoritza a
l'Ajuntament de Montmeló , l'execució de les obres en els àmbits de la seva titularitat. 

 Per  a  garantir  la  màxima eficàcia  en  el  desenvolupament  de  les  obres,  l’Ajuntament  de
Parets del Vallès es compromet a proporcionar tota la informació necessària per a l'execució
de les obres. Així mateix, proporcionarà tota l'ajuda de gestió de trànsit que requereixin els
treballs.

 L'obra de caràcter supramunicipal disposa d'una subvenció del PUOSC de 100.000 €, essent
a  càrrec  dels  Ajuntaments  de  Montmeló  i  Parets  del  Vallès,  a  parts  iguals,  el  cost  de
l'actuació fins a la seva recepció que no sigui subvencionat, que inicialment es preveu de
23.096,5 € IVA inclòs, si bé aquest s'adequarà al resultat de l'oferta en l'adjudicació de les
obres.

 En el cas de modificacions del projecte acordades per les dues part,  que representin un
increment  dels  cost  inicialment  adjudicat,  també seran assumides  a  parts  iguals  per  els
Ajuntaments  signants.  Per contra, qualsevol increment de pressupost, degut a millores
acceptades únicament per u dels Ajuntaments en el seu terme municipal, anirà a càrrec del
propi Ajuntament.

 També formaren part de les despeses a distribuir els costos derivats de contractes de serveis
de redacció de projectes, tècnics, despeses de companyies que no estiguin inclosos en el
projecte aprovat. 

 L’Ajuntament de Parets  del  Vallès  procedirà a l’ingrés de la part proporcional de la seva
aportació, mitjançant transferència bancària al compte obert a nom de l'Ajuntament  de
Montmeló, en el termini d’un mes, des de la presentació a l’Ajuntament de la liquidació
corresponent a les certificacions d’obres mensuals dels treballs executats.

 L'Ajuntament de Montmeló procedirà a la contractació de les obres en els terminis establerts
per el PUOSC, i serà l'òrgan de contractació de les mateixes, i realitzarà la  direcció d’obres i
la coordinació de seguretat i salut mitjançant tècnics propis o  contracte extern de serveis.

 L’Ajuntament de  Parets  del  Vallès  designarà un representant  municipal per assistir  al
procediment de contractació i  fer el seguiment de les obres, fins a la seva recepció.

 En el cas que l’execució de les obres requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats,
cadascun dels  Ajuntaments, al seu càrrec, els posarà a disposició de l'adjudicatari de les
obres .

Quart.  Un cop executades les obres esmentades en virtut del present conveni, els Ajuntaments
formalitzaren la seva recepció, en els elements de la seva titularitat. La titularitat i per tant, la
conservació i manteniment la resta d’elements continguts en les obres de referència correspon a
cada Ajuntament, una vegada signada l’acta de recepció de les obres. 

Cinquè. Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment,
enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements
dels quals són titulars actualment, i també dels que n’assumeixin respectivament, la conservació
i el manteniment.

Sisè.  Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva
formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el
conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la
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data d'acabament de les obres o actuacions. Una vegada aquestes executades, les obligacions
previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra
executada que s'han enumerat respectivament per a cadascuna de les parts segons els termes
definits en els pactes anteriors, seran vigents.

Setè. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta resolució
serà automàtica i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves obligacions de fer o
no fer des de la notificació practicada.

Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de l’incompliment
de les obligacions que assumeixen.

Vuitè. El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

I, en senyal de conformitat, signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, amb l’assistència
dels  corresponents  secretari  accidental  i  secretària,  que  en  donen  fe,  en  el  lloc  i  la  data
esmentats a l’encapçalament.

L’alcalde de l'Ajuntament L'alcalde de l'Ajuntament  
de Parets del Vallès de Montmeló

Sergi Mingote Moreno Antoni Guil Román 

El secretari accidental La secretària

Enric Acero Casas Rosa March Escué
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7. Aprovar, si correspon, l'acceptació de les bases de la convocatòria de subvencions
(Resolució  TE/8989/2014)  per  a  la  realització  d'actuacions  de  conservació  i
manteniment en el tram urbà de la Llera del Tenes i la Riera Seca

Pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Cayuela, i proposa:

1.  Acceptar  les  bases  relatives  a  la  convocatòria  de  subvencions  per  a  la  realització
d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, pel tràmit de
sol·licitud de subvenció per a la conservació i manteniment de les bones condicions de la
llera del riu Tenes a Parets del Vallès.

2. Traslladar la present resolució a l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'objecte  de  la  sol·licitud  és  la  realització  de  la  conservació  i  el  manteniment  de  lleres
públiques  en  tram  urbà.  Val  a  dir  que  la  Riera  del  Tenes,  en  el  seu  pas  per  Parets,
concretament en el tram urbà, té una vegetació al·lòctona invasiva.

Al  2012  es  van  executar  diverses  actuacions  per  netejar  el  canyar  i  eliminar  totalment
l'esmentada vegetació,  però és molt  difícil,  i  per  aquest  motiu  cal  dur  a  terme diverses
tasques de manteniment i és necessari fer un desbrossament selectiu de la planta invasiva.
Amb el desbrossament selectiu i la trituració es vol millorar la qualitat de la llera, amb la
reducció de la presència d'espècies vegetals al·lòctones, en el bon curs de l'aigua, en el cas
de vinguda, en espais aprofitables en la plantació d'espècies autòctones i en la millora de la
imatge urbana.

La Riera del Tenes en el seu pas per Parets la divideixen en tres trams i les tasques que es
volen desenvolupar en la demanda de la subvenció consistiria en el desbrossament, i en
l'eliminació i la trituració de la vegetació invasiva.

La superfície total d'actuació planificada és de 138.000 m2. S'ha realitzat una estimació del
que representa l'actuació i el pressupost amb IVA inclòs és de 14.328,58 €. De l'esmentada
quantitat,  l'import  assumit  per  Forestal  Catalana  és  del  80%,  o  sigui  11.462,86  €,  i
l'Ajuntament assumeix el 20%, uns 2.865, 72 €.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que aquest tema va ser
objecte d'una moció que després es veurà en el punt número 13, que va presentar el seu
grup,  en el  sentit  d'atenir-se a les bases,  que publica l'Agència Catalana de l'Aigua,  del
Departament de Territori i Sostenibilitat, en el sentit de demanar subvencions per la neteja i
la millora de les lleres.

Com  saben,  el  tema és  una  preocupació  del  NOPP,  que  ha  demanat  reiteradament  la
necessitat de redactar un projecte global del Riu Tenes per millorar els seus usos, ja que des
de fa temps s'ha aconseguit que l'aigua baixi neta, i ara toca viure de cara al riu i executar
un projecte del qual gaudeixin tots.

El projecte de moment no s'ha tirat endavant. La seva manca deriva en què la petició que es
formula sigui quantitativament molt baixa, perquè és una memòria valorada, amb un total de
poc més de 14.000 €.

Al NOPP li agradaria que hi hagués un projecte global, que s'executés per fases i que el
projecte global tingui un Pla d'ocupació annexat que s'executés contínuament.

Aquesta és la proposta del seu grup i la seva visió. Quan van veure les bases que hi havia la
necessitat de prendre un acord de Ple per demanar-lo, el NOPP va presentar la moció en
aquest sentit, i benvinguda sigui la proposta. El NOPP dóna el seu vot favorable.

Intervé el regidor de Medi Ambient, el senyor Cayuela, i indica que treballen en el projecte
que comenta la senyora Martí, i encara que la portaveu del NOPP ha dit que la subvenció
que se sol·licita és petita, s'han demanat 15.000 €.
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Intervé la presidència i manifesta que és la voluntat de tots i que apostar pel Tenes és una
bona proposta. Fa poc menys de 10 dies que els diferents alcaldes de la llera del Tenes, des
de Sant Quirze, baixant per Bigues, Sta. Eulàlia fins a Montmeló, es van reunir. Explica que
hi ha una encomana d'un projecte global de l'entorn fluvial i la recuperació de les lleres per
crear  un  continu  de  passeig  Fluvial,  aproximadament  que  podria  arribar  a  uns  25/30
quilòmetres des de Montmeló fins a Sant Quirze. És interessant i hi ha altres subconques del
Besòs,  en aquest  cas  del  Mogent,  que té  aquesta realitat.  No nega que hi  ha  algunes
dificultats amb alguns passos de la N-155, en algun pas amb la connexió amb Montmeló,
que poden salvar-se i que poden arribar a aconseguir que hi hagi un continu.

Es necessita un projecte global i important, que més enllà de l'aposta que hi hagi des dels
governs  municipals,  des  de  les  diferents  institucions,  també  haurà  d'haver  una  aposta
supramunicipal, i en aquest cas li consta que el Consorci per a la Defensa del Besòs aposta
pel projecte, perquè hi hagi un continu, perquè hi hagi un passeig Fluvial des de Montmeló
passant per Parets fins a Sant Quirze de Safaja. Creu que és una molt bona proposta, que
de ben segur va en la línia del que comentava el regidor de Medi Ambient, que és intentar
protegir l'entorn i convertir-lo en un ús més social. Mentre més social sigui més possibilitats
donarà de fluir.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

1.  D'acord  amb  la  resolució  TES/898/2014,  d'11  d'abril  per  la  qual  es  fa  pública  la
convocatòria  de subvencions  consistents  en  la  realització  d'actuacions  de conservació  i
manteniment de lleres públiques en el tram urbà, publicada en el DOGC de data 29 d'abril
de 2014.

2.  Vist  la  conveniència  d’actuacions  per  a  la  conservació  i  manteniment  de  les  bones
condicions de la llera del riu Tenes a Parets del Vallès.

3. D'acord amb el projecte de neteja i desbrossament de la llera del riu Tenes, redactat pels
Serveis Tècnics municipals per un import de 14.328,58€ IVA inclòs.

4. En el pressupost vigent existeix consignació pressupostària suficient per fer front a la
despesa  per  a  la  realització  d’aquesta  actuació  per  la  part  a  sufragar  amb  aquest
ajuntament.

Fonaments de dret

D'acord el que estableix l'article 3.1b de les bases reguladores per a la convocatòria de
subvencions consistents  en la  realització  d'actuacions de conservació  i  manteniment  de
lleres públiques en el tram urbà, publicada en el DOGC de data 29 d'abril de 2014.

D'acord el que estableix a Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

1. Acceptar les bases relatives a la convocatòria de subvencions (RES.TES/8989/2014) per
a la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà,
pel  tràmit  de  sol·licitud  de subvenció  per  a  la  conservació  i  manteniment  de les  bones
condicions de la llera del riu Tenes a Parets del Vallès.

2. Traslladar la present resolució a l'Agència Catalana de l'Aigua. 
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MOCIONS

8. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA de Parets del Vallès, en suport als
treballadors i treballadores de Panrico de Santa Perpetua de la Mogoda

Pren la paraula el secretari i llegeix la part dispositiva de la moció.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que és una moció presentada per
ICV, i per aquest motiu farà una breu introducció de la mateixa moció en si.

Molts de vostès coneixen perfectament la situació de Panrico. A l'any 2012 Panrico va patir
una rebaixa del 25% del salari, provocat per fer teòricament viable la situació de l'empresa.
Posteriorment al 2013, el senyor Carlos Gila es va introduir com a conseller delegat i va
forçar a més a un ERO i una proposta de baixada salarial d'un 35 a un 45%.

La situació de Panrico com bé saben és de set o vuit mesos de lluita constant contra el que
seria la multinacional i empresa, que el que busca és liquidar l'empresa. És un atac claríssim
a la classe treballadora amb un abús per part de les grans companyies que estan patint,
gràcies entre d'altres coses a la reforma laboral que fa poc va aprovar el PP.

Aquesta és la situació en la qual es troben. Són mesos de lluita, fet que suposa un desgàs
important. El mèrit que té aquesta gent és molt gran i tots aquells que s'identifiquen amb la
classe treballadora des d'aquí els felicita i aprofita, encara que en tot cas no és ICV qui ha
de parlar, sinó el president del comitè d'empresa, el senyor Salmeron, al qual li passa la
paraula, perquè en vista de la moció, està present al Ple, i realitzarà una breu intervenció.

La presidència indica que no hi ha cap tipus de problema en que intervingui, encara que el
procés plenari no funciona així, però en qualsevol cas el senyor Salmeron pot intervenir-hi.

El senyor Folguera indica al senyor alcalde que ha cregut oportú que com es debatia la
moció el senyor Salmeron podria intervenir i estava segur que no li diria que no.

Toma la palabra el señor Salmeron, y expone que ya ha oído que no es la costumbre que se
intervenga.

La presidència matisa que no és el procés, però que l'important és poder-lo escoltar.

El señor Salmeron explica que es el presidente del Comité de Empresa de la planta de
Santa Perpetua. Decir como se ha explicado por parte del grupo de ICV, de que ciertamente
nosotros  iniciamos  una  huelga  en  octubre  por  impago  de  las  nóminas  del  mes  de
septiembre, porque sabíamos que a posteriori ya se nos había avisado de que la empresa
no iba a aceptar un expediente de regulación de empleo donde la planta de Santa Perpetua
iba a ser la más perjudicada, solamente con la excusa de que eramos la mano de obra más
cara con respecto a otros centros del resto de España.

Así fue. Una semana más tarde presentó un plan de viabilidad a nivel de toda España donde
de  los  351  trabajadores  que  componen  la  plantilla  de  Santa  Perpetua,  254  eran  los
afectados. Des de entonces han procurado por todos los medios de que las regulaciones de
de los conflictos relacionados con la planta de Santa Perpetua se trajeran a Catalunya y se
hablara  singularmente  de  como  solucionar  el  problema.  Pedimos  a  la  Generalitat  que
interviniera  por  medio  de  los  sindicatos  y  de  una  forma  directa.  Así  se  hizo  en  varias
ocasiones y el resultado de estas mediaciones era reducir el número de afectados por el
expediente, pero muy poco significativamente porque al final quedaba el expediente en el
área industrial que estaba afectado por 154 en 103 trabajadores.

Decir también que antes de empezar todo este conflicto, la planta de Santa Perpetua, todos
los trabajadores de plantilla estaban ocupados y que teníamos aproximadamente una media
de entre 20 y 30 trabajadores contratados por medio de ITT para abastecer al mercado de
Catalunya como al del resto de España.
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La gran desilusión que tuvimos en el  juicio  en la  Audiencia  Nacional  que han tenido la
sentencia hace una semana es que toda esa esperanza que habíamos depositado en que la
justicia nos diera la razón en la composición de la comisión negociadora, en el agravio que
se estaba haciendo con la planta, por entender o estamos convencidos que era un castigo
hacia nosotros, la verdad es que no nos ha dado la razón. Eso de todas maneras para
nosotros aunque tenemos un desgaste importante, lógicamente en la familia, con la caja de
resistencia estamos abasteciendo las cuestiones más básicas del orden de 60 familias, eso
para nosotros no por la idea de alargar la huelga, sino de sostenerla decidimos en una
última asamblea de mantener la convocatoria de huelga hasta que forzara a la empresa a
tener una negociación.

El lunes la Generalitat nos vuelve a convocar para esta tarde en la sede del Departament i
Empresa i Ocupació. En principio ha sido un contacto bilateral con la Generalitat para que
les expliquemos y le pongamos al día de como están todos los acontecimientos y por donde
pasaría la solución por nuestra parte de ese conflicto, y decir que tenemos una próxima
reunión oficiada por la Generalitat el próximo lunes a las 16,30 h donde la Generalitat estará
en principio como mediadora y después tendremos que ver como se desarrollan todas esas
negociaciones que esperemos que se solucione para todas las partes de la mejor manera
posible.

Decir también que esta empresa es muy peculiar. Somos peculiares los trabajadores, no
somos  únicos,  pero  hemos  sostenido  una  lucha  de  siete  meses  y  medio  y  estamos
dispuesto a seguir manteniéndola, porque creemos que es un agravio y es injusto, pero
también  es  muy peculiar  esta  empresa.  La  semana  pasada  nos  convocó  al  comité  de
empresa por la mañana y al comité intercentro de Catalunya por la tarde para decirnos que
estaban dispuestos a reducir los despidos que están pendientes de aplicar en el año 2014,
que seria al orden 133, reducirlos en un 40%, pero a cambio de que el comité de empresa
fueran los primeros que estuvieran en la lista de los despedidos y deducimos, puesto que a
más  nos  decían  que  se  guardaban  el  derecho  de  seleccionar  ellos  a  dedo  a  los
trabajadores, deducimos que con esas mismas intenciones querían castigar o extinguir los
contratos a los trabajadores más activos de la huelga.

Decir  que  lo  tenía  que  haber  dicho  al  principio,  agradecer  de  que  en  este  Pleno  del
Ayuntamiento de Parets se hable del conflicto de Santa Perpetua, se solidarice como se ha
dicho  por  parte  de  los  grupos  en  ese  sentido  y  en  este  caso  la  ayuda  aunque  sea
económica, sería muy agradecida y esperemos que podamos al final sacar una solución
factible para todos los trabajadores de Santa Perpetua. Gracias.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que hi ha una altra cosa
que és solidaritzar-se com s'ha comentat i han dit la resta de forces polítiques amb la lluita
dels treballadors de Panrico. Realment com ha explicat el president ho estan passant molt
malament  i  a  més és  injust,  atès  que no és  perquè l'empresa tingui  pèrdues,  sinó que
possiblement és perquè vulgui guanyar més diners com altres empreses de Parets, com per
exemple Gemalto,  que no perden diners,  sinó que volen guanyar  més i  deslocalitzen la
producció.  Afegeix que se solidaritzen i  que des que es va presentar la  moció busquen
fórmules perquè sigui viable abonar els 3.000 €, però no és fàcil, ja que una administració
pública no pot aportar una subvenció directa amb uns treballadors o a una persona física.
Que quedi clar que estan buscant la fórmula. El PSC està a favor de la moció totalment.
Treballen en la línia de fer efectiu l'import, però no es pot votar. Voten que sí, però no ho
podrien  fer,  perquè  cometrien  una  il·legalitat  si  fessin  una  transferència,  i  Intervenció
possiblement no ho permetria.

El vot del seu grup és a favor, i  reitera que treballen en aquesta línia. El grup municipal
Socialista  per  demostrar  aquesta  solidaritat  proposa  que  sinó  troben  la  solució  perquè
l'Ajuntament aporti 3.000 €, aquest import ho aportin els diferents grups municipals.
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Al marge del que es decideixi, el grup municipal Socialista aportarà la cinquena part dels
3.000 €, que són uns 600 €. 

La voluntat és treballar perquè l'Ajuntament els aporti, però potser no troben la fórmula, que
és complicada perquè hi ha unes bases per a les subvencions.

El senyor Juzgado reitera que voten a favor i fa aquesta proposta que no sap si la resta de
grups polítics estarien disposats a secundar.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que ho plantejaran i
entén que se sotmet a votació el text total de la moció, la qual la voten a favor. Si s'ha de
buscar un altra tipus de solució, l'estudiaran.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i manifesta el mateix. Comparteixen fil
per randa el text de la moció, la qual voten a favor. Tenien el dubte de si l'Ajuntament el
podria fer efectiu. El que està clar és que si tenien pensada una proposta no poden esperar
a l'últim moment per presentar-la, ja què s'havia d'haver presentat a la Junta de Portaveus,
que ha tingut lloc fa mitja hora abans del Ple, i no deixar-la anar aquí.

Si aquesta és la manera que trobeu de pagar els 3.000 € també es trobaran, cap problema.
Per part de CiU també hi ha plena disposició, però les coses tenen una manera de fer i si hi
ha una Junta de Portaveus per parlar de temes com aquest, doncs es parlen i no es deixa
per deixar aquí la pedra i au, a veure què decideix l'oposició. Esteu al govern i sou vosaltres
qui maneu.

La presidència indica que ells ja han decidit, el portaveu del grup Socialista ja ho explicat, i
posarà la cinquena part de l'aportació. És molt senzill.

El portaveu de CiU, el senyor Martín, indica que la presidència sempre diu i després no
predica amb l'exemple. Aproven la moció i si la solució que troben és aquesta, CiU també
vota a favor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i  explica que altres municipis com
Montornès han trobat una solució i està segur que l'Ajuntament de Parets del Vallès també la
trobarà.

La presidència matisa que la buscaran. Si volen garantir avui els 3.000 € per al fons de
resistència de Panrico existeix la possibilitat de fer-ho mitjançant l'Ajuntament i sinó no pot
ser, mitjançant l'aportació dels grups municipals, que creu que per al fons de resistència és
el mateix.

El senyor Folguera indica que aquí també trobarà a ICV, però certament el tema s'havia
d'haver parlat prèviament. Que ara surti el PSC dient que ho posaran de la seva butxaca li
sembla  d'un  populisme tremendo,  i  s'estalvia  els  adjectius.  A partir  d'aquí  trobaran  una
solució senyor alcalde, però no fent aquí propaganda.

La presidència respon que és l'opinió del senyor Folguera.

El senyor Folguera respon que és l'opinió de tots.

El  portaveu  del  PSC,  el  senyor  Juzgado,  manifesta  que  no  sap  si  han  entès  la  seva
intervenció, però ha dit que estan buscant les fórmules perquè sigui l'Ajuntament qui aporti
els 3.000 €. És difícil, perquè si fos fàcil no haguessin tingut cap problema en votar l'acord i
que es dugui a terme. Avui torna a dir que voten a favor, però es vota un acord que si només
es queda a l'Ajuntament podria quedar en intencions i no volen que quedi en intencions, i
volen garantir que el fons de resistència de Panrico rebrà l'import d'una manera o d'una altra.

El portaveu de CiU, el senyor Martín, exposa que el seu grup vota a favor de la moció.
Vostès són l'equip de govern, si l'equip de govern aprova la moció, hi ha unanimitat, per tant
l'Ajuntament és qui paga, però si l'equip de govern no està segur que l'acord sigui legal o
que l'Ajuntament no trobi la manera, votin en contra i facin la proposta. Creu que també la
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votaran a favor, però llavors votin en contra i no a favor.

La presidència indica que el portaveu de CiU diu al grup municipal Socialista com ha de
votar.

El senyor Martín demana que el secretari digui el que jurídicament es pot fer i el que no es
pot fer.

Pren la paraula el secretari, i per desencallar el punt, explica que la moció diu que hi ha la
voluntat  de  fer  l'aportació,  però  diu  precisament  que  el  comitè  d'empresa  presenti  la
sol·licitud.  És  difícil  poder  valorar  una  subvenció,  sinó  hi  ha  la  petició  feta,  perquè  les
subvencions han de seguir un procés i han de complir  uns requisits legals, els quals es
valoraran en el moment que tinguin el contingut de la petició i veuran si la justificació de
l'activitat s'adequa a la normativa.

En aquests moments el  Ple sense tenir la documentació,  el  que pot  fer és aprovar una
moció, que és una declaració de voluntats dels membres. Entén que aquest és el contingut
que se sotmet a votació.

Intervé el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que avui s'està descol·locant, perquè
des del punt de vista que es permet intervenir a una persona en mig d'un torn de mocions i
no  esperar  el  torn  de  precs  i  preguntes  i  a  partir  d'aquí  introduir  una  nova  moció
completament diferent a la que es presenta, perquè el que diu el grup Socialista és que es
posicionin els grups, amb una proposta que ni tan sols consta per escrit a cap punt, quan
amb prou feina fa una setmana que CiU ha presentat una moció per aquest Ple i se'ls ha dit
que la moció estava fora d'ordre, que incomplien els terminis establerts i han entès que la
moció de CiU quedaria pel Ple següent. Sí que li agradaria en tot cas que el secretari com a
màxim responsable jurídic de l'Ajuntament expliqui com es pot permetre incloure una moció
o una votació en mig d'un Ple.

La presidència explica  que s'està donant  un problema d'ordre,  i  qui  regula  el  Ple és  la
presidència. Tot és més senzill del que sembla. És una moció que tots els grups aproven, i
que tots tenen la mateixa intenció. El portaveu Socialista, alhora regidor d'Hisenda, ha fet la
feina que tocava i ha realitzat una prospecció sobre si l'aportació era possible, perquè la
intenció de tots, no nomes del PSC, és que el tema no quedi només en una foto i dir que bé,
mostren la seva voluntat, tots contents i cap a casa. No és així, que no quedi cap foto, i si
l'aportació la pot fer efectiva l'Ajuntament, la farà, però si legalment no és possible, proposa
que els diferents grups municipals la facin, que entén que tots avalen la proposta, de fer
l'aportació.  Afegeix  que el  PSC sí  que predica  amb l'exemple,  igual  que la  resta,  i  farà
l'aportació.

Està  claríssim per  als  treballadors de Panrico  que els  grups municipals  de l'Ajuntament
donen suport a aquesta lluita, que és lloable. Sinó és possible l'aportació per l'Ajuntament, la
faran els grups municipals. No hi ha més interpretació. Aquest punt  està dintre de l'ordre del
dia i el que s'està fent és tractar i parlar que és el que han de fer els polítics. 

Creu que han quedat molt clars els posicionament de tothom. La moció queda aprovada per
unanimitat, perquè tots els grups han dit que hi estan d'acord i a partir d'aquí la feina del
govern serà buscar la solució legal, i si no la troben ja han dit aquí, creu que tothom ho ha
sentit que els grups municipals aportaran la part que toca al fons de resistència. No hi ha
més, aquesta és l'apreciació.

En qüestions de forma poden discutir el que creguin convenient en una Junta de Portaveus,
però en qualsevol cas tots aproven l'esperit de la moció, que és el que s'ha dit, i a partir
d'aquí, l'equip de govern buscarà solucions.

Respecte al que ha dit que ha sortit un senyor, ha de dir que ha sortit el president del comitè
d'empresa,  perquè el  regidor  d'ICV,  per  desconeixement  del  procediment  ha cregut  que
havia  d'intervenir  en  el  punt.  No  li  donen  més  importància.  Aquesta  tolerància  la  tenen
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sempre en els plens. Si hi ha una situació com aquesta es tracta en el moment i en aquell
moment es podien fer dues coses, que el president del comitè d'empresa no parlés o que
parlés com ho ha fet. Dintre de la normalitat ha parlat i ha exposat el tema, fet que ha estat
profitós, i a partir d'aquí tots els grups prenen un posicionament.

El més important és que no estan discutint sobre una qüestió, de la qual opinin diferent, sinó
que opinen el  mateix,  fet  que és positiu  i  serà  feina de l'equip  de govern  i  del  regidor
d'Hisenda buscar fórmules per trobar una solució legal, encara que és complicat. Si es troba
serà fantàstic, i sinó es troba es proposa que els grups municipals rrealitzin l'aportació. No hi
ha més situació que aquesta sobre un punt i una moció que està dintre del Ple.

La presidència continua exposant que entén, sinó hi ha cap opinió en contra, que la moció
s'aprova per unanimitat.

El senyor Urtusol, de CiU, indica que la seva pregunta sobre el funcionament i l'ordre del
Ple.

La presidència respon que la moció no es deixarà sobre la taula i no es retirarà.

El senyor Urtusol pregunta al secretari per aprendre si realment el funcionament és aquest i
funciona d'aquesta manera. CiU creia que no es podien incloure punts d'aquesta manera.

El portaveu del PSC, el senyor Juzgado, indica que ha dit i repetit que existeix la dificultat
legal de fer-ho, i estan buscant una solució. No presenta cap moció, sinó que exposa el
mateix discurs que pot fer qualsevol de vostès quan comenten qualsevol altre punt del Ple.
No presenta una moció a votar sobre si estan d'acord en l'aportació, sinó que ha dit que si a
la resta de grups els sembla bé i no aconsegueixen que l'Ajuntament realitzi l'aportació, que
es podria plantejar aquesta opció, la qual no s'ha de votar, evidentment, perquè no està a
l'ordre del dia. No voten si cada grup municipal ha d'aportar o no.

La presidència dóna la paraula al secretari perquè aclareixi el punt.

El secretari explica que no s'aporta cap moció nova, sinó que s'aporta la moció que hi havia.
La Junta de Portaveus quan es va posar sobre la taula la moció es va fer l'advertiment de la
possible il·legalitat del punt i entre tots els grups es va decidir mantenir la moció, tenint en
compte que es valoraria en el moment de demanar la petició la seva possibilitat o no. Això
es va dir  a la  Junta de Portaveus,  en la  qual  estaven tots  i  el  secretari  va fer  aquesta
referència. Es va acordar que es posava i entrava dintre de l'ordre del dia, perquè només era
un punt que formava part de la moció, i que es valoraria jurídicament en el moment que es
presentés la petició formal. 

Per la resta, no es pot incorporar una moció nova, sinó hi ha unanimitat de tots els grups,
prèvia  haver  passat  per  la  Junta de Portaveus.  No es pot  incorporar  tal  com ho diu  el
Reglament.

La intervenció de persones sobre un punt que sí que està a l'ordre del dia és possible i no
s'ha d'esperar al torn de precs i preguntes, l'únic és que s'ha de sol·licitar prèviament. Però
quan  és  un  punt  que  es  tracta  a  l'ordre  del  dia,  i  alguna  vegada  ha  passat  que  han
intervingut persones i veïns afectats per un punt de l'ordre del dia, sí que es permet la seva
participació en aquell moment del Ple, l'únic és que s'ha de demanar i autoritzar prèviament.

El portaveu d'ICV, el senyor Folguera, demana disculpes pel fet, i si la moció es presenta i es
discuteix és lògic que el portaveu expliqui l'essència del contingut i  a més és la persona
responsable que tota aquesta gent que està lluitant tant i que puguin dir la seva.

La presidència indica que hi està d'acord absolutament, per aquest motiu hi ha hagut una
adaptació a la situació.

Dit tot això, tots els problemes fossin sempre de forma i no de fons i entén que el fons de la
moció l'aproven tots els grups, fet que és positiu i en qualsevol cas mitjançant un sistema o

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                                                                
www.parets.cat                                                                                                                     28/44



Secretaria General
un altre s'ha de trobar una solució per intentar que la lluita continuï, ja que és una lluita justa
i que a més ja ho ha dit el president, probablement és de les que més està durant en el
temps.

Per tant,

Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA de Parets del Vallès, en suport als
treballadors i treballadores de Panrico de Santa Perpetua de la Mogoda

EI deteriorament d'una de les marques més reconegudes de la indústria catalana,  fabricant
de productes com Donuts, Donettes o Bollycao, ha estat progressiu. L'empresa fundada el
1963  per  la  família  Costa  Freda  va  ser  venuda  a  un  fons  de  capital  risc  per  un  preu
desorbitat, 900 milions d'euros, mentre que el valor de l'empresa era menor. La compradora
de Panrico, Apax Partners, va prendre una mala decisió darrera una altra, fent que finalment
Panrico fos venuda a una altra empresa de capital risc nord-americana, Oaktree Capital, al
2011, amb unes pèrdues acumulades de 700 milions d'euros.

Donada la situació de pèrdues, els treballadors i treballadores de Panrico de tota Espanya
accepten  rebaixar-se  un  25%  el  seu  sou  en  el  2012,  per  tal  de  fer  front  tots  i  totes
conjuntament a la dura situació que passava la firma. Mentrestant, els directius s'apujaven el
sou un 45% i els alts executius ho feien un 47%.

Però va ser el 17 de setembre de 2013 amb l'entrada del nou conseller delegat Carlos Gila
quan es tensiona als treballadors i treballadores de Panrico. Gila anuncia la suspensió del
pagament  de les  nòmines de setembre i  posteriorment  un ERO de 1.900 treballadors  i
treballadores,  que a mesura de les successives negociacions s'ha reduït  a 745.  Com a
última acció, ha presentat un preconcurs de creditors de Panrico.

En el cas concret de la fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda, la voluntat de la direcció
d'Oaktree Capital és acomiadar a 159 treballadors i treballadores d'una plantilla total de 351
membres, a més de fixar una altra baixada salarial d'entre un 35% i un 45% (al 2012 ja
havien sofert una rebaixa del 25%).

És per tot això que la nit del 13 d'octubre els treballadors i treballadores de Panrico de Santa
Perpètua  decideixen  convocar  una  vaga  indefinida,  per  tal  de  forçar  a  la  direcció  de
l'empresa a seure a la taula de negociació.

Aquesta és la vaga indefinida més llarga de Catalunya des de l'arribada de la democràcia,
però precisament la direcció de l'empresa sembla que no sap de drets democràtics i  de
drets a vaga. Ans al contrari, l'actitud de la direcció ha estat de provocació i de xantatge cap
als treballadors i treballadores de Panrico. EI conflicte ha arribat a tal extrem que la direcció
de l'empresa ha demandat al comitè de vaga de Panrico per vaga iI·legal i els demana 5
milions d'euros pels danys ocasionats mentre duri aquesta lluita.

Que el  conflicte  arribi  a  tal  extrem és intolerable.  Són més  de 120  dies  de resistència
pacifica per part dels membres de moltes famílies que es veuen afectades sense tenir cap
ingrés a final de mes. És intolerable que una empresa vulgui imposar la manera d'exercir el
dret a vaga, i  arribi a interposar una demanda. EI dret a vaga és un dels nostres drets
fonamentals.

La situació que pateix el nostre país necessita accions immediates, i els ajuntaments són
l'administració més propera a la ciutadania. Per això hem de donar, dins de les nostres
possibilitats, respostes als requeriments dels nostres veïns i veïnes.

La mostra de solidaritat representada per la signatura del manifest de diversos alcaldes del
Vallès, de suport a la continuïtat de la planta i d'exigir mesures a la Generalitat perquè la
que faci viable, han d'anar unides a mostres de solidaritat més directes, que volen significar
un suport a la lluita.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
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1. Exposar el nostre suport i solidaritat a tots els treballadors i treballadores de Panrico de
Santa Perpètua de Mogoda.

2. Demanar, tal i com han fet ajuntaments com el de Montornès del Vallès, que l'Ajuntament
de  Parets  del  Vallès  faci  una  aportació  de  3.000  euros  a  la  caixa  de  resistència  dels
treballadors i treballadores de Panrico.

3.  Informar d'aquest  acord al  comitè d'empresa de Panrico perquè puguin fer la petició
formalment i així agilitzar el pagament de l'aportació econòmica. Informar als sindicats de
CCOO i UGT, i als partits polítics del Parlament de Catalunya.

4. En el cas que en el municipi de Parets del Vallès hi hagi alguna família afectada per la
greu situació que viuen els treballadors i treballadores de Panrico, que aquesta sigui atesa
des dels Serveis Socials d'aquest ajuntament.

9. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA de Parets del Vallès, per rebutjar
les interlocutòries del TSJC en contra de la immersió lingüística a les escoles

El secretari llegeix la part dispositiva de la moció, i les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions:  0

Per tant,

Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA de Parets del Vallès, per rebutjar les
interlocutòries del TSJC en contra de la immersió lingüística a les escoles

Atès que davant de la nova ofensiva del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a les
nostres escoles, expressem altra vegada el nostre suport i compromís amb l'actual sistema
d'immersió lingüística dels centres educatius catalans, un model d'èxit educatiu i garant de la
cohesió social al nostre país, i el compromís de l'Ajuntament de Parets del Vallès vers el
manteniment,  millora  i  extensió  del  sistema  d'immersió  lingüística,  d'acord  amb  els
preceptes de la Llei d'Educació de Catalunya.

Atesa la necessitat de defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la
tenen com a llengua pròpia.

Atès que aquest consistori reiteradament ha mostrat el rebuig a qualsevol mesura que posi
traves a la ciutadania dels diferents territoris dels països de parla catalana a poder viure en
la seva llengua pròpia amb normalitat.

Atès que el Català és la llengua pròpia i oficial de Catalunya, i per tant, també ho són les
diferents varietats dialectals del Català conegudes com a valencià, mallorquí i altres parlars
balears i  el Català parlat a la Franja, malgrat recentment li  hagin canviat el nom pel de
«llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental».

Atès que l'escola és un espai  de convivència i  té una funció socialitzadora indeclinable,
perquè la compleixi adequadament, s'han d'evitar distincions entre els nens per la llengua
d'ensenyament, la proposta del Govern de l'Estat de pagar centres privats per als pares que
vulguin l'educació en castellà.

Atès que el model lingüístic que fins ara hi havia implantat a les escoles catalanes, on la
immersió lingüística havia estat un instrument de cohesió social, on es té com a objectiu
principal aconseguir que ningú pugui ser discriminat socialment per raó de llengua, ja que
garanteix el coneixement del català i de l'espanyol independentment de la llengua inicial,
evitant així la segregació dels alumnes.
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Atès  que  aquest  poble  sempre  ha  fet  costat  a  les  entitats  i  grups  de  la  nostra  ciutat
interessats en organitzar esdeveniments reivindicatius, a favor de la plena normalització en
l'ús social de la llengua, i de la seva unitat arreu dels territoris de parla catalana, i alhora,
facilitar la seva realització en allò que depengui de l'Ajuntament.

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

1. Rebutjar  el  contingut de les cinc interlocutòries emeses el  passat 31 de gener per la
secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que obliga  al  Departament  d'Ensenyament  i  a  les  direccions  de cinc  centres
educatius, a fixar un 25% de l'horari lectiu en castellà.

2. Instar  al  Govern  municipal  a  què  ofereixi  tot  el  suport  necessari  a  aquests  centres
educatius de la nostra ciutat afectats per aquestes interlocutòries, i als que es puguin veure
afectats en un futur, per tal que puguin aplicar el model lingüístic establert a l'ensenyament
català.

3. Donar suport  i  fer  una crida a la  participació a la  cercavila multitudinària per l'escola
catalana a Barcelona el proper 14 de juny, convocada per Somescola.cat, per ratificar la
unitat  cívica al  voltant de l'escola catalana i  mostrar el  rebuig social  a la judicialització i
politització dels usos lingüístics a les aules, tant a la LOMCE com a la recent sentència del
TSJC.

10. Moció presentada per la Diputació de Barcelona, d'adhesió a la commemoració del
centenari de la Mancomunitat de Catalunya

El secretari llegeix la part dispositiva de la moció.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor i
vol  mencionar una qüestió específica i  és que la Diputació de Barcelona ha muntat una
exposició molt interessant i senzilleta, i s'hauria d'aportar el nostre municipi, perquè és una
exposició molt bonica.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions:  0

Per tant,

Moció presentada per la Diputació de Barcelona, d'adhesió a la commemoració del
centenari de la Mancomunitat de Catalunya

EI  18  de  desembre  de  1913  s'aprovà  el  Reial  Decret  que  facultava  a  les  Diputacions
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l'antic
Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per tal de
redactar l'estatut de la Mancomunitat de Catalunya.

EI 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels
respectius presidents, van subscriure el projecte d'estatut de la mancomunitat i el 6 d'abril
de  1914 es  va constituir  la  Mancomunitat  de Catalunya,  fruit  de  la  unió  de les  quatre
diputacions  i  va  ser  escollit  com  a  President  de  l'Assemblea  de  la  Mancomunitat  de
Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s'erigia com
a veritable inspirador de tot aquell procés.

La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions
catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de
Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i absents - des
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de les viàries fins a les educatives i culturals.

En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora
de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres
pedres d'institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació
fins als nostres dies.

La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, econòmic
i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases per a
estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps, entre
d'altres, l'Institut d'Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l'Escola Superior de Belles
Arts, l'Escola Industrial o l'Escola del Treball.

Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és per
això  que  la  Diputació  impulsa  la  commemoració  d'aquesta  data  tan  important,  i  vol
traslladar a la societat l'evidència de la feina feta per aquesta singular institució.

Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent, la
Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no
seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es feien, com
si s'haguessin avançat  cent  anys en el  temps, com si  fos avui mateix,  Prat  de la Riba
escrivia el 1917:

"No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per
a donar a  l'ànima catalana un petit cos d'administració subordinada,
secundària: una província. Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-
se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem
per a Catalunya un cos d'Estat, tots sentim que la voluntat popular
catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades,
formes d'Estat".

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 

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

1. ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot
fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programar-ne
actes, si s'escau.

2. NOTIFICAR el  present  acord  a  la  Diputació  de Barcelona  per  al  seu coneixement  i
efectes.

11.  Moció presentada per l'Ajuntament de la Comtal  Vila de Ripoll,  de suport  a la
candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la Portalada
del Monestir de Santa Maria de Ripoll

El secretari llegeix la part dispositiva de la moció, i tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció  presentada  per  l'Ajuntament  de  la  Comtal  Vila  de  Ripoll,  de  suport  a  la
candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la Portalada
del Monestir de Santa Maria de Ripoll

El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i
catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va
destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el
1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar
els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al
llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de
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tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva
esplèndida portalada esculpida. 

Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en
les  portalades  romàniques  esculpides  que  en  aquest  moment  eclosionaran  en  moltes
esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans
del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques
del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també
la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien
lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.

Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un
dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els
estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea.
Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per
alguns aspectes del seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne
la conservació.

L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que
han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i
únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de
Cultura de la  Generalitat  de Catalunya,  per la  Diputació de Girona,  per  l'Ajuntament  de
Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la
importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic,
com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat
cultural que vol projectar-se al món.

Atès  que  el  Monestir  de  Santa  Maria  de  Ripoll  amb la  Portalada  com a joia  reuneix  i
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor
universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han de
guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels
criteris  per  a  la  identificació  i  preparació  de  les  candidatures  de  Patrimoni  Mundial  i
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió
plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013,
en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de
Santa Maria de Ripoll fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat
per part de la UNESCO.

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

1. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per
tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.

2. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

12. Moció conjunta de l'Agrupació Afectats IRPH i del grup municipal d'ICV-EUiA de
Parets  del  Vallès,  per  demanar  que  el  Ple  de  l'Ajuntament  acordi  la  mediació  de
l'Ajuntament amb les famílies afectades

El secretari llegeix la part dispositiva de la moció.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor i
entén  que  pot  haver-hi  una  negociació  molt  important  de  cara  a  les  entitats  bancàries,
perquè  ja  s'han  produït  sentències  en  el  sentit  de  declarar  aquestes  clàusules  com  a
clàusules abusives i per tant, aquí sí que hi ha una feina molt important de negociació.
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Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i explica que l'IRPH és un índex molt
estès en el seu moment. Europa ja va dir que aquest índex s'havia d'eliminar a Espanya, i
realment això no s'ha fet, fet que provoca que molta gent pagui per sobre del que hauria de
ser l'Euribor+1, que és la recomanació que havia fet en el seu moment Europa.

És un índex que conté clàusules de sòl abusives. De fet hi ha 2 o 3 punts de diferència de
l'Euribor+1. És important no només el suport de l'Ajuntament a les persones afectades, sinó
també que s'estengui  i  se sàpiga perquè molta gent  li  apliquen l'IRPH i  no ho saben,  i
suposaria un estalvi important dintre de la quota de l'hipoteca, que en alguns casos s'ha
arribat a valorar fins a 300 € mensuals, per tant estan al davant d'una moció molt important
com s'ha dit.

Els afectats de l'IRPH van buscar en el seu moment a ICV perquè li donés suport i ajudés a
redactar la moció. Estan molt satisfets que hagin comptat amb el seu grup i que s'aprovi,
perquè d'una vegada per totes la gent estigui ben assessorada per part de l'Ajuntament.

Demana que el senyor Jordi Vallecillos, portaveu de l'agrupació d'afectats, intervingui, i que
quan creguin oportú li donin pas.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i explica que novament al seu grup
li correspon opinar com a govern, per la seva responsabilitat, i tal com van comentar en la
Comissió Informativa, l'Ajuntament està fent tràmits al respecte des de l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà, la qual ha portat a terme atencions personalitzades i ha mantingut alguna entrevista
i reunió amb el portaveu de l'Agrupació.

El seu grup vota totalment a favor de la moció, perquè sumar sempre és millor i més en
temes, que es podrien qualificar d'estafa als usuaris i ciutadans.

És un tema amb el qual estan treballant, i amb aquesta moció es reforça, i poden treballar
conjuntament de la mà amb l'Agrupació i esperar tenir èxit amb la línia de la PAH, en el tema
dels desnonaments.

La presidència dóna la paraula al senyor Vallecillos. Exposa que forma part de l'Agrupació
d'Afectats per l'IRPH, i s'han posat tots d'acord per intentar presentar i difondre la moció als
ajuntaments.

En el año 2009 la Unió Europea consiguió que los índices IRPH controlados por la propia
banca y teóricamente vigilados por  el  Banco de España eran sospechosos y fácilmente
manipulables. Por este motivo Europa dijo de suprimirlos al gobierno español. El gobierno
en Madrid hizo caso a la Unión Europea, pero a su manera y eliminó en octubre de 2011
todos los índices IRPH, excepto uno el  IRPH a entidades, índice igual de sospechoso y
manipulable que los eliminados.

Esta desaparición estaba condicionada a la publicación de un régimen de transición que se
prolongó  favoreciendo  a  las  entidades  bancarias  a  seguir  dichos  índices  hasta  el  1  de
noviembre de 2013,  cuando el  Banco de España dejó de publicarlos.  Aún así  siguieron
siendo aplicados y siguen siéndolo hasta la fecha que consta en cada escritura hipotecaria,
la revisión anual o semestral de tipo de interés.

La decisión de mantener vigente el IRPH a entidades tan abusivo como los demás no solo
deja en las mismas condiciones las familias que tienen referenciado este índice, sino que el
gobierno decide aplicarlo  como índice sustitutivo afectando así  a una gran mayoría que
quedó sin índice sustitutivo, tan bien eliminado más conocido como tipo CECA, entre otros.

Tan bien en muchos casos se aplica un sustitutivo tipo fijo referenciado al IRPH eliminado, el
cual no debería tener validez alguna por haber sido manipulado teóricamente.

A raíz  de esta triquiñuela se estima una minoría del  30% aproximadamente y pasará a
referenciarse Euribor +1, el resto seguirán siendo oprimidos por el  IRPH a entidades y tipos
fijos totalmente abusivos.
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En  la  mayoría  de  los  casos  las  entidades  se  niegan  a  negociar  la  gran  cantidad  de
solicitudes al Euribor +1, que se están presentando.

Queda la otra alternativa al IRPH. Muchas entidades ni se dignan siquiera a contestar a
dichas  solicitudes  como  CaixaCatalunya  y  algunas  únicamente  dan  soluciones  como
factibles, solo factibles para ellos. Una de ella es al Euribor +3, que es lo que ofrecen a las
hipotecas hoy en día y nuestras hipotecas no son de hoy en día. Muchas de ellas tienen un
capital muy superior, por eso exigimos la alternativa al IRPH que había en el momento de
escriturar, en la mayoría de los casos al Euribor +1. 

Quisiera darle la información de que se han presentado mociones en distintas ciudades
como Barcelona, Hospitalet, Mataró, entre otras, y este pasado lunes 26 de marzo en Sant
Boi de Llobregat y se está preparando para presentar en Madrid, y en localidades como
Castelldefells se presenta mañana jueves, Gavà y cercanas como Montornès, entre otras,
todas han sido aprobadas por mayoría  como tan bien esperamos que sea esta.

Disponemos de documentos de análisis crítico, del procedimiento de cálculo de los índices
IRPH. Entre ellos cabe destacar el informe IRPH presentado por la Plataforma de Afectados
por  el  IRPH  de  Guipúzcua  en  su  lucha  contra  Kutxabank,  pueden  consultarlo  en
www.irphstop.plazan.net/ 

A partir  de septiembre de 2013 han aparecido diversas sentencias judiciales declarando
abusivo el IRPH en sus diversas modalidades como son el Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Collada de Villalba de Madrid; un Auto de 2014 del Juzgado de Azepeida de
Guipúzcua; Juzgado de Primera Instancia número 8 de Almería y el mes pasado el Juzgado
de lo Mercantil de Donostia, y una buena cantidad de demandas que están aún por llegar.

Estas  tres  primeras  sentencias  se  basan  en  desestimar  una  ejecución  hipotecaria,
declarando una diversidad de clausulas abusivas, entre ellas el IRPH. Sin embargo esta
última  sentencia  de  San  Sebastián  va  mas  allá  de  los  términos  en  que  se  basan  las
anteriores.  Con carácter  retroactivo  declara nulo  el  IRPH con orden de reintegrar  a los
demandantes la diferencia entre este y el  Euribor +1 desde enero de 2011 en adelante por
razones muy ciertas, entre ellas algunas como falta de transparencia, el prestamista tiene la
posibilidad de influir en el importe del índice sin constar dar conocimiento a los prestatarios.
La información precontractual ni siquiera consta alegación al respecto, en su caso.

Estas declaraciones crean jurisprudencia y son perfectamente aplicables al IRPH entidades
aún vigentes, dejándolo claramente en evidencia, resultado de demandas como la vista oral
del próximo 14 de julio solicitando la nulidad del IRPH a entidades por abusivo y manipulable
en el Juzgado de la Mercantil número 1 de Donosti.

Conclusiones. Se ha demostrado que el procedimiento de cálculo de los índices conocidos
como el IRPH adolece de importantes carencias e irregularidades y en consecuencia no
puede ser considerado como un índice válido para préstamos hipotecarios a interés variable.

Por todo ello es por lo que consideramos que el IRPH a entidades de crédito y entidades
financieras debe ser anulado de inmediato.  Los intereses abusivos cobrados por  este y
cualquiera de los otros índices deben ser devueltos a los afectados.

Las familias que han sufrido el drama del desahucio por no poder hacer frente al pago de las
hipotecas referenciadas al IRPH debieran ser resarcidas.

Los  responsables  de  esta  estafa  y  quienes  la  han  tolerado  deben  depurar
responsabilidades.

Esto es todo y nuestro especial agradecimiento a Coalició Local por su colaboración y apoyo
a esta moción y a todos ustedes si deciden aprobarla por mayoría.

La presidència li dóna les gràcies per haver fet la lectura.

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                                                                
www.parets.cat                                                                                                                     35/44



Secretaria General
Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció  conjunta  l’Agrupació  Afectats  IRPH  i  ICV-EUiA  DE  Parets  del  Vallès  per
demanar que el Ple de l’ajuntament actuï a favor de les famílies afectades

Atès  que  el  IRPH  ha  estat  l'índex  que  s'ha  utilitzat  per  referenciar  un  gran  nombre
d'hipoteques. A la dècada dels anys 90 moltes entitats financeres les van “recomanar” als
seus clients atès la seva suposada estabilitat i un elevat numero de préstecs hipotecaris van
assolir aquest índex. No era un índex exclusiu, i les entitats bancàries i financeres també
disposaven d’altres com els IRPH Caixes, Bancs, CECA i Entitats. 

Atès que en el 2009, la Unió Europea va considerar que aquests índexs controlats per la
pròpia  banca  i  teòricament  vigilats  pel  Banc  d'Espanya  eren  sospitosos  i  fàcilment
manipulables a causa del  seu sistema de càlcul.  Atès que per aquest  motiu Europa va
manar suprimir-los al govern espanyol . 

Atès  en  alguns  casos,  una  minoria,  les  mateixes  escriptures  notarials  de  la  hipoteca
especificaven que en cas de desaparició de l'índex es passava a l'Euribor +1. 

Atès  que  l'Euribor  anava  baixant  i  abaratint  les  hipoteques  de  milers  de  famílies,  els
ciutadans amb IRPH, veien com pagaven i paguen encara a data d’avui entre tres-cents i
quatre-cents euros més d'hipoteca al  mes, sense rebre cap explicació i  a l'espera d'una
solució des dels diferents governs. 

Atès que les persones afectades que a títol individual han intentat negociar amb les seves
entitats  bancàries  s'han  trobat  en  molts  casos  amb  coaccions,  mentides  i  tècniques
agressives per intentar canviar l'índex, sempre de forma favorable al banc. Atès que l'estat
amb les seves administracions al davant, haurien de vetllar per la ciutadania, mira cap a un
altre costat i deixa que les entitats se surtin amb la seva. 

Atès que un jutge de Collado Villalba (Madrid) va suspendre una execució hipotecària en
considerar  que  l'índex  de  referència  era  una  clàusula  abusiva;  Entre  les  condicions
considerades lesives per a l'hipotecat, el magistrat incloïa que el IRPH, l'índex al que estava
referenciat el crèdit, era abusiu. Que el IRPH és una clàusula abusiva no ho diuen ja els
afectats o les seves associacions, sinó que per primera vegada ho estima una sentencia
judicial. 

Atès que a partir d’aquesta sentència dels tres IRPH diferents existents, s'han eliminat els
sectorials  i  només queda vigent  el  IRPH del  conjunt  d'entitats (tipus mitjà  dels  préstecs
hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició d'habitatge lliure, concedits per les entitats
de crèdit a Espanya).

Atès que aquest afecta al voltant d’un 13% del conjunt dels préstecs hipotecaris actuals a
Espanya. 

Atès  que queda clar  que la  normativa  torna a  estar  una altra  vegada redactada per  la
mateixa banca, i que aquesta torna a guanyar i passar per sobre de la ciutadania, com ja ha
ocorregut amb tantes lleis que s'han redactat contra la banca per pressió exterior (Europa) o
per la pressió social. 

Atès les conseqüències directes evidents: un índex manipulable i un milió i mig de famílies
pagant de més a les entitats bancàries. Un beneficiari clar: els bancs i les entitats financeres
que han guanyat aproximadament 13.000 milions d'euros en concepte d’interessos extres,
segons l'Agrupació d'Afectats pel IRPH . 

Atès que aquesta és la última estafa de la banca, i completa la llista indigna que ja hem
viscut amb els desnonaments, les preferents i tantes altres. 

Atès que malgrat la sentència del Tribunal Suprem, ens trobem amb una nova clàusula sol
encoberta amb un índex manipulable que es converteix en un autèntic frau, i que porta a
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gran part de les famílies afectades a quedar exposades a la pitjor de les cares d'aquesta
crisi, doncs el cas del IRPH , és realment una altra estafa. 

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

1. Que l’Ajuntament de Parets del Vallès faci de mediador amb les entitats bancàries i torni a
donar  exemple d’empatia i  acompanyament  els  ciutadans i  ciutadanes,  que estan patint
aquesta situació en aquests temps tan durs per les famílies. 

2. Que aquest consistori posi a disposició de les famílies afectades a la nostre població, un
servei per assessorar, ajudar i supervisar a totes les persones afectades que vulguin revisar
aquesta clàusula, davant el risc de seguir aplicant tipus desproporcionats i abusius. 

3. Fer Difusió entre la ciutadania per tal d’assolir la dació del major nombre d’afectats i poder
actuar de forma col·lectiva i el mes efectiva possible.

4. Sol·licitem que l’Ajuntament de Parets del Vallès dugui a terme una tasca de medicació
amb les entitats bancàries per modificar aquesta situació, i que pressioni, per que aquestes
es facin càrrec dels costos derivats d’un contracte privat en el cas que s’arribi a un acord de
modificació a euribor+1. Possibilitat recollida legalment en l'article 1.225 del Codi Civil. 

5. Posar les bases per dur a terme un seguiment periòdic de la situació de l'habitatge en
aquest terme municipal, encaminat a garantir el Dret a l’habitatge digne i amb condicions no
abusives ni especulatives. 

6. 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. 

13. Moció presentada pel grup municipal del NOPP, relativa a les bases que regeixen
la  convocatòria  de  subvencions  consistents  en  la  realització  d'actuacions  de
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, feta pel Departament de
Territori i Sostenibilitat i sol·licitar la subvenció

El secretari llegeix la part dispositiva de la moció i tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció presentada pel grup municipal del NOPP, relativa a les bases que regeixen la
convocatòria  de  subvencions  consistents  en  la  realització  d'actuacions  de
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, feta pel Departament de
Territori i Sostenibilitat i sol·licitar la subvenció

EI  passat  dia  29  d'abril  es  va  publicar  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  una
convocatòria  de  subvencions  consistents  en  la  realització  d'actuacions  de  conservació  i
manteniment de lleres públiques en tram urbà.

Tenint en compte que el nostre grup ha indicat reiteradament la importància de mantenir el riu
Tenes i la Riera Seca en les millors condicions possibles, tant pel que fa a seguretat pel tema de
les riades, com per les moltes possibilitats que ofereix el riu de gaudir i de ser la connexió natural
entre l'Eixample, el casc Antic i el barri de l'Escorxador.

Per la importància que té i tindrà en el futur del poble el fet de recuperar el riu, perquè estem
convençut que el futur del nostre poble passa, en part, per viure de cara el riu, per les moltes
possibilitats que té de ser utilitzat per tots els paretans. Cada dia es demostra que més gent
corre i passeja pel seu entorn, el riu Tenes i la Riera Seca són organismes vius que deparen
moltes i bones sorpreses.

Hem posat  sobre la taula reiteradament la necessitat  de disposar d'un projecte global  i  una
execució per fases de la millora, manteniment i ús del riu, sense que fins el dia d'avui s'hagi fet
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cap pas en aquest sentit.

A la vista d'aquesta convocatòria, el Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT, ACORDA:

1.  Acceptar pel Ple les bases que regeixen la convocatòria de subvencions consistents en la
realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, feta pel
Departament de Territori i Sostenibilitat.

2. Sol·licitar la subvenció corresponent que permeti efectuar feines de neteja en algun tram del
riu Tenes o de la riera Seca, d'acord amb les previsions de l'annex de les bases.

14. Moció presentada pel grup municipal del PP, relativa a l'inici d'un expedient perquè
es dediqui un carrer, avinguda o plaça a la figura d'Adolfo Suárez González com a
primer president de la democràcia de l'Estat espanyol

El secretari llegeix la part dispositiva de la moció.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que per part del seu grup
tot i entenent que el senyor Adolfo  Suárez González com totes les persones va fer  coses
importants,  el  vot  del  NOPP serà en contra per moltes raons i  voldria  només avui  aquí
recordar que ERC no es va poder presentar a les eleccions constitutives de 1977, perquè no
es va reconèixer la seva legalització, tot i que es van incorporar a una coalició que era el
Front  Electoral  Democràtic.  L'Adolfo  Suárez  no  va  reconèixer  tots  els  partits,  almenys
inicialment. Aquestes i altres raons fan que el NOPP voti en contra.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup també votarà
en  contra.  Consideren  que  és  una  persona  molt  important  en  la  transició,  però  que  té
evidents clars obscurs, per aquest motiu voten en contra.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que ara dirà una frase que
va pronunciar el senyor Adolfo Suárez a l'any 1975:  “Jamás nadie logró crear las
condiciones básicas de partida que Franco, identificado con su pueblo,
supo levantar. El paso de los siglos no borrará el eco de su nombre.
Con él, logró España ser Una, Grande y Libre. No se puede menospreciar
la gigantesca obra de ese español irrepetible al que siempre deberemos
homenaje  de  gratitud,  que  se  llamaba  Francisco  Franco.  Su  obra
perdurará a través de las generaciones”.

En cap cas posaran un carrer amb el nom d'Adolfo Suárez.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i indica que la lectura del seu grup
quan s'hagi presentat aquesta moció de posar el nom d'Adolfo Suárez o més que posar,
obrir l'expedient per posar el nom d'Adolfo Suárez a un dels carrers del municipi, fa alguna
reflexió i és d'intentar agafar l'esperit de la transició.

És veritat  que si  de totes les persones es busquessin algunes frases, en algun moment
estarien gairebé en desacord amb gairebé tothom. No ha d'exaltar aquí la figura d'Adolfo
Suárez,  perquè  precisament  no  ha  estat  d'un  partit  o  ha  estat  mai  amb  les  idees  que
comparteix el Partit Socialista, però sí que s'ha de reconèixer el valor que va tenir de posar-
se en contra de tota la seva gent quan va legalitzar el Partit Comunista, quan va permetre tot
el tema d'arribar a la transició i de fer aquesta transició, cosa que el senyor Suárez va pagar
políticament, no és que ell estigui fent una defensa d'aquest senyor quan no és així.

Creu que les persones a vegades no se les ha d'agafar només per una frase dita en un
moment, per tant el PSC a pesar de la frase que ha dit el senyor Folguera, i de segur que
trobarien moltes coses o en general estan en desacord amb totes les polítiques d'aquest
senyor, sí que respecte a la transició ha de dir que la va fer ell sol, que va formar amb les
diferents forces polítiques va permetre trencar i sortir d'una dictadura com la que estaven a
una democràcia, en què evidentment sinó s'hagués legalitzat el Partit Comunista en aquells
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moments, hagués estat molt complicat de fer en la manera que es va fer. Per tant el vot del
PSC és a favor de posar el nom d'Adolfo Suárez a un carrer del municipi.

La presidència indica que el procés que se seguirà serà com el de totes les mocions sobre
noms que s'han de posar. La llista dels diversos noms es debatrà per la Junta de Portaveus.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

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

Abstencions:  0

Per tant,

EI passat 23 de març, el país va perdre el primer president de la Democràcia i a un dels
grans homes de la nostra història. Ell va ser una de les figures determinants de la Transició,
juntament amb altres dirigents i  especialment,  amb el recolzament d'una societat que va
saber donar un pas endavant per no tornar enrere.

A més de culminar  amb èxit  la  Transició,  amb ell  es van aconseguir  els  majors drets  i
llibertats pels espanyols i de tots els partits polítics així com el retorn a Europa. I va dur a
terme la seva tasca des d'una gran responsabilitat, marcada per la unitat, la solidaritat, la
concòrdia, la llibertat, la pluralitat, la vocació de servei públic i la primacia de l'interès general
en totes les seves decisions, sempre defensant el consens i el diàleg.

A tots ens quedarà un deute pendent amb la seva persona, per això el Ple de l'Ajuntament,
per MAJORIA, ACORDA:

L'inici  de l'expedient per què es dediqui un carrer,  avinguda o plaça a la figura d'Adolfo
Suárez González com a primer president de la democràcia de l'Estat Espanyol.

15. PRECS I PREGUNTES

15.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i explica que el seu grup havia
presentat una Moció, la qual no s'ha admès com a tal, i per aquest motiu la transforma a
continuacio en un prec. Dies enrere va haver un incendi a la zona del darrere del pavelló, a
la zona del barri de l'Escorxador. Sinó recorda malament en aquestes zones hi havia dues
boques d'incendi o de rec antigues, les quals es van retirar quan es van executar les obres
d'arranjament  del  carrer  Doctor  Ferran.  Els  veïns  fins  i  tot  van  anar  a  buscar  la  boca
d'incendi  que  creien  que  hi  era,  però  havia  desaparegut,  perquè  les  obres  la  van  fer
desaparèixer.

Malgrat que la feina dels bombers va ser perfecta, quan va arribar Protecció Civil  no va
poder treure aigua d'enlloc, perquè no hi havia cap possible connexió i es va haver de posar
l'aigua d'alguns habitatges a disposició de les persones de Protecció Civil. Per l'exposat, el
NOPP va presentar una moció i ara presenta un prec perquè en el termini més breu possible
es repassi tota la zona urbana, tant la zona industrial com residencial,  per avaluar si es
troben o no les necessitats cobertes pel que fa a boques d'incendi, i que es restitueixin al
més aviat possible les boques d'incendi a la zona del barri de l'Escorxador, i que es doni
compte al Ple o les comissions informatives de les mesures adoptades.

Indica  que  és  una  qüestió  important  i  relacionada  amb  la  protecció  dels  veïns  enfront
d'aquestes dificultats que són els incendis i que ara de cara a l'estiu, encara es poden posar
més de manifest.

15.2.  La senyora Martí explica que han observat en les eleccions Europees, i així ho van
indicar  també  moltes  persones  que  van  anar  a  votar,  que  en  la  majoria  dels  col·legis
electorals només hi havia una cabina per votar i dins de la cabina no hi havia cap papereta,
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fet que dificultava per exercir el vot amb privacitat, en no poder escollir la papereta oportuna.

El NOPP entenent i recollint les manifestacions exposades per algunes persones, prega que
hi  hagin  suficients  cabines  per  a  properes  eleccions,  que  dins  de  les  cabines  hi  hagin
paperetes per tothom, tot i que hi ha eleccions, en les quals hi ha molts participants i es fa
difícil  col·locar  les  paperetes  de  tothom.  En  aquests  casos  caldria  acordar  amb  els
interventors  com fer-ho,  però  el  que  no  es  pot  fer  es  prescindir  de  les  cabines  o  que
aquestes no tinguin paperetes.

Si  cal,  s'ha  de propiciar  un acord amb els  interventors,  i  sinó  s'han de posar  suficients
cabines amb prou forats pel nombre de partits que es presentin a fi de garantir la privacitat
del vot.

Es  pot  buscar  una  solució,  ja  que  per  sort  en  tots  els  col·legis  hi  ha  representants
municipals, malgrat que ja sap que li diran que les competències dels col·legis electorals són
dels interventors i dels presidents de la Mesa. És veritat, però quan s'hagi arribat a un acord,
després el manteniment pot ajudar-hi.

En resum el prec és que hi hagin suficients cabines, amb suficients espais, que cobreixin
totes les paperetes que es puguin posar de tots els partits.

La senyora Martí continua explicant que va observar en la televisió que en algun altre país hi
havia moltes cabines.  Concretament  es fa enfocar  un col·legi  electoral  un dels  cops en
Alemanya i en una única Mesa hi havia 8 cabines. És un tema que s'hauria de reestudiar,
perquè hi va haver veïns que es van trobar incòmodes per aquest motiu. 

15.3. La senyora Martí exposa que dies enrere el NOPP va dir que els terrenys propietat de
l'Ajuntament a la zona de Padeva, al voltant de Cal Jardiner, terrenys de propietat municipal,
seria interessant que es cedissin o lloguessin a alguna persona que els cultivés i que no
estesin erms. Pregunta com està el tema.

15.4.  La senyora Martí pregunta per quina raó aboquen terra darrere del polígon de Can
Volart, a la franja que hi ha entre Can Volart i Montmeló. És una zona que una sentència no
fa gaire va declarar sòl no urbanitzable i en un sòl no urbanitzable no es poden fer aquests
tipus d'actuacions, ni acumular terres. Pregunta qui ho fa i amb quina llicència actua, si és
així,  i  sinó  és  així  demana que  es  pari  aquest  procés  perquè  s'ha  acumulat  una  gran
quantitat de terra.

15.5. La senyora Martí pregunta si l'Ajuntament disposa d'entrades per al Circuit, en el cas
concret  de Fórmula  1,  i  també en  altres  casos,  de  quantes  entrades disposa  i  com es
reparteixen les esmentades entrades, perquè el NOPP té coneixement que algun altre poble
té un sistema concret de repartiment. El de Parets el desconeixen.

15.6.  Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i prega que es convoqui una
Comissió Informativa per tractar el tema de seguretat ciutadana, ja que darrerament s'han
assabentat per diferents afectats, de robatoris en locals comercials del poble, i alguns dels
afectats  han estat  robats pistola  en mà.  Demana que se'ls  informi  el  més acuradament
possible del tema, que és prou important i han d'estar mínimament informats.

15.7. El senyor Martín explica que els dos pavellons, el poliesportiu Joaquim Rodríguez i el
poliesportiu municipal, tots dos tenen problemes de goteres en dies de pluja, i a més a més
en el cas del pavelló vell, a més del problema de les goteres, té el problema de la pista de
parquet que està bastant deteriorada i malmesa i a més hi ha entitats que comenten que no
hi ha un manteniment acurat del parquet. Pregunta si l'Ajuntament té la intenció d'arreglar
les goteres i la pista de parquet o de netejar-la amb més freqüència.

15.8.  El senyor Martín indica que respecte al contracte d'estalvi energètic, darrerament a
part  que  ho  han  vist  i  ho  han  viscut,  CiU  ha  rebut  queixes  i  comentaris  dels  veïns  al
respecte. Es parla d'estalvi energètic, i pregunten si l'estalvi energètic és perquè tenen mig
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carrer  apagat.  CiU explica  els  veïns  que  l'Ajuntament  ha adjudicat  el  concurs,  que una
empresa realitza el canvi de les làmpades i arran de tot això, el senyor Martín pregunta en
quin punt del contracte es troben, com està la implementació del contracte i demana que
se'ls informi si s'han canviat caixes de registre, lluminàries, etc.

15.9. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que ha rebut la queixa
d'un veí sobre la porteria de futbol sala ubicada al costat del pàrquing de Can Berenguer.
S'ha remodelat el pàrquing, i abans hi havia una tanca que separava el camp de futbol sala,
en què juga la canalla, del pàrquing. Hi havia una tanca alta que no permetia que passessin
les pilotes d'un cantó a l'altre. Ara la canalla juga i es veu que les pilotes passen al pàrquing
amb el perill corresponent que suposa. Demana a veure si l'Ajuntament pot fer alguna cosa
al respecte. Si s'ha de tornar a restablir la tanca per impedir que les pilotes entrin.

D'altra banda, respecte al tema dels gossos, sap que ha entrat en vigor una nova normativa,
i alguns veïns, ja ho ha parlat amb el sergent de la Policia Local, perquè se'l va trobar al
col·legi electoral, recela una mica sobre l'excés de cel que pugui tenir la Policia cap a les
noves normatives, sembla que se senten una mica perseguits.

No discutirà en cap moment la tasca de la Policia i la necessitat que hi ha precisament que
persegueixi tota la gent que embruta el municipi i  més en aquest cas, perquè ICV és el
primer en dir que això s'ha de perseguir i multar i que a més la Policia ho està fent bé, però
el que no pot ser és que els ciutadans se sentin massa apretats en aquest aspecte. 

Matisa que abans d'actuar de manera més contundent s'ha de tenir en compte que va haver-
hi el compromís de instal·lar tres parcs per a gossos al municipi. La proposta la va presentar
el grup d'ICV, la qual va recollir l'equip de govern, i està molt bé sempre i quan sigui una
alternativa. Primer és instal·lar els parcs i després començar a endurir, si convé, tot el que
calgui, però primer fer els parcs, perquè la ciutadania necessita una alternativa, que ara no
en té, que és un lloc per passejar els gossos. Demana que accelerin el tema dels tres parcs
per als gossos.

15.10. El senyor Folguera explica que un altre tema és que no funcionen la majoria de les
fonts públiques. Seria important fer un repàs de cara a l'estiu. A Parets fa molta calor a l'estiu
i és important que es faci un repàs de les fonts, i que no passi com l'any passat que ell va
constatar que la majoria d'elles no funcionava.

15.11.  El  senyor  Folguera  explica  que  durant  les  pluges de la  setmana passada es  va
produir una inundació important davant en l'avinguda de Catalunya, des de l'avinguda de
Catalunya fins l'establiment del “Bon Àrea”, i el desnivell és d'uns 2 m. Pregunta què passa
en aquesta zona perquè l'aigua pugi tan brutalment en una obra que no fa gaire temps que
es va executar, atès que la pluja va ser intensa, però tampoc tant. No sap com es pot donar
el cas. Potser es va planificar malament el tema de les aigües. En tot cas li agradaria una
resposta.

15.12. El senyor Folguera exposa que té una pregunta d'un veí que acaba de rebre al portal
que gestiona i que diu: “que a l'alçada del Barri de Lourdes, per tal de creuar fins a la riera
han de fer malabars. Està far d'intentar creuar i que els conductors passin a tota llet sense
mirar, només perquè no hi ha pas de vianants. Fa anys que en demanen un, però no hi ha
manera.  Es  pregunta  si  ha  de caminar  dos  carrers  fins  a  poder  creuar.  Pregunta  quan
pensen posar-lo, quan hagin atropellat algú. Aquesta és la única manera que feu les coses,
quan ja aneu tard.  Espera que aquest  cop no calgui  que una persona sigui  atropellada
perquè satisfeu les necessitats dels ciutadans. Pintar quatre ratlles no és tan difícil, ni car
no?”

El senyor Folguera indica que aquesta és una pregunta recent d'un usuari, i encara no ha
tingut gaire temps d'estudiar-la. L'han publicat fa 45 minuts i ell estava a l'Ajuntament i ara la
trasllada a l'equip de govern a veure quina resposta poden donar.
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Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica
que respecte a l'incendi de l'Escorxador i la retirada de les boques d'incendi quan es van
executar les obres. Creu que hi ha una mal fixació, d'algú que s'ha dedicat anar a mirar i ha
dir això que acaba de dir la portaveu del NOPP, però indica que allà hi ha dues boques
d'incendi, que es podien haver utilitzat, ja que estan ben senyalitzades al terre. Una està
ubicada  al  carrer  Ferran  i  una  altra  al  carrer  Sicília.  A més  compleixen  la  normativa,  i
cadascuna està en un radi de cobertura de 100 m.

No pot explicar per què els bombers no les van trobar, fet que no és culpa de l'Ajuntament i
la pregunta se l'han de fer als bombers.

Alguns veïns del  barri  li  han comentat,  que quan van arribar  les dotacions  de bombers
algunes anaven buides i que per aquest motiu buscaven les boques d'incendi. Fet que no és
gaire correcte, però com no sap si és cert, ho deixa com a dubte, perquè és preocupant anar
a un incendi i no portar aigua.

Reitera que les boques d'incendi estaven a menys de 50 m de la dotació de bombers. Si els
bombers no les tenien al plànol i arriben a un lloc i no saben d'on poden agafar aigua, hi ha
un problema, que s'haurà de solucionar encara que la culpa no sigui de l'Ajuntament, i parlar
amb els bombers perquè actualitzin la base dades per saber on estan les boques de rec del
municipi. Afegeix que aquestes boques no les han fet desaparèixer i que el barri en té dues.
A més remarca que la zona està coberta perquè una boca cobreix un radi de 100, i hi ha
dues, perquè els bombers puguin agafar aigua.

Per l'exposat informaran al barri que no és cert el prec del NOPP i que no és necessari, ja
que les boques hi són i alguns veïns ja ho saben.

El senyor Juzgado explica que referent a la pregunta sobre els terrenys de propietat de
l'Ajuntament en la zona de Padeva o Cal Jardiner o Can Serra, explica que des de Medi
Ambient estudien la possibilitat de conrear horts urbans, de forma legal, ja que no es pot
adjudicar  directament  a  una  persona,  sinó  que  s'ha  de  convocar  un  concurs  i  unes
adjudicacions dels terrenys de Can Serra.

Quant als abocaments de terra a Can Volart, explica que s'ha detectat l'empresa que els
abocava.  La  Generalitat  li  ha  obert  un  expedient,  i  va  informar  sobre  del  tema  als
ajuntaments de Parets i Montmeló.

S'ha requerit a l'empresa que elimini i que tregui els abocaments paulatinament. Són runes
d'obres.  Parets  i  Montmeló  han  parlat  amb l'empresa,  la  qual  ha  explicat  que  era  una
acumulació de runes i terres per utilitzar en obres previstes en ambdós municipis, però la
crisi ha fet que l'eliminació s'endarrereixi. Hi ha una proposta que l'empresa ho triturarà i ho
eliminarà.  Afegeix  que  el  tema  està  controlat  per  part  dels  dos  ajuntaments  i  de  la
Generalitat.

El senyor Juzgado explica que respecte al contracte d'estalvi energètic estan en un període
d'implantació i d'inversió i algunes vegades hi ha en sectors que s'apaguen les llums i en
altres que estan encesos durant el dia.

Durant els sis mesos que dura el període d'implantació es provaran coses. Ho expliquen a
aquells  que  ho  pregunten,  perquè  l'Ajuntament  està  en  contacte  amb  el  ciutadà.
L'enllumenat s'està millorant, però estan en un període d'implementació, i han de deixar que
s'acabi tot i a partir d'aquí, i sense posar-se nerviosos per si s'encenen o s'apaguen quan no
toca.  És  un  fet  assumible  dintre  de  l'actuació  que  es  realitza.  En  aquests  moments
l'Ajuntament defineix amb l'empresa una part de col·locació i substitució de les bombetes per
lets.

Com es pot comprovar s'han realitzat proves en alguns carrers del municipi i en alguna zona
del darrere de Ca n'Oms, en un carrer curtet, s'han canviat totes les lluminàries que hi havia
i s'ha substituït per lets.
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En la zona del Camp de les Peces, les llums que són com uns pirulís, les columnes o les
boles també s'han substituït per veure l'efecte. Des que es van instal·lar es fa un seguiment,
alguns amb ajustos, baixant més la potència que en les bombetes actuals.

Uns 420 focus o punts de llum es convertiran en let i també estan en una fase en què se
substituirà una part de la lluminària o de bombetes de color groc. No estava previst, però hi
ha  una  proposta  de  l'empresa  de  passar-les  a  llum  blanca.  Estan  en  aquesta  fase  i
implementen els arreglos o les innovacions que proposaven en els quadres elèctrics per
controlar el tema. Abans quan hi havia un problema i saltava un quadre es quedaven a les
fosques, i  ara se substitueixen per uns altres de rearme automàtic,  i  quan hi  hagi algun
problema d'alta  pujada,  perquè normalment  acostuma a ser  que la  companyia dispara  i
envia més potència de la prevista en alguns punts, si això passa al cap de dos o tres minuts
es rearmarà automàticament i no hauran de venir els tècnics de manteniment a reparar-lo,
cosa que fan ara en mitja hora o tres quarts.

Estan en aquesta fase, i la idea és que cap a juny o primers de juliol s'hagi acabat tota la
inversió.

El senyor Juzgado indica que respecte a la pregunta efectuada per ICV, sobre la tanca,
explica que està prevista i que en pocs dies la veuran aparèixer. És el mateix que passa
amb l'enllumenat, però amb les obres del carrer Doctor Trueta.

Entén que la gent està neguitosa i la petició de tornar a instal·lar la tanca o la reixa ja els
havia arribat a fi  que no passin les pilotes. Reitera que és una obra que es preveu que
finalitzarà a finals de juny, o com a molt els primer dies de juliol. En aquell sector s'han de
portar a terme més actuacions. La pista no està acabada i s'ha de tornar a condicionar tot el
terra, però abans de realitzar tot això, instal·laran la tanca, ja que és una petició que se'ls ha
fet arribar i  els nanos juguen contínuament,  per aquest  motiu la tornaran a instal·lar  i  la
trauran quan actuïn sobre el terre. Reitera que la tanca està prevista.

Pren  la  paraula  el  regidor  d'Esports,  el  senyor  Cayuela,  i  respecte  a  les  goteres  dels
pavellons explica que és la realitat actual. Sinó han començat la reparació ja, estan a punt
de  fer-lo,  perquè  han  contractat  una  empresa  que  porta  un  producte  que  en  teoria  és
innovador en el tema de les goteres. Aquestes estan totes localitzades en els pavellons. Els
han dit que l'actuació funcionarà. És com una resina que es posarà a la part de dalt del
sostre, que taparà les fuites que té el sostre.

Les goteres a l'hora dels entrenaments i dies de competició dificulten molt la tasca que es
porta a terme.

Respecte a la pista malmesa explica que s'han de tenir en compte que és un parquet que
porta 12 o 13 anys en funcionament, amb una freqüència d'usuaris molt alta i el fan servir
entitats que necessiten que la neteja sigui molt  sovint. Creu que no està del tot  mal fet,
encara que sí que és cert que en el handbol s'utilitza un material, que és com una cola per
agafar bé la pilota i que no se'ls hi escapi, i aquesta cola embruta molt el parquet, i quan ve
una altra entitat al darrere com potser el patinatge que necessita que la pista llisqui superbé,
es troben que hi ha aquesta resina i s'ha de netejar. El parquet és fusta i aquesta no es pot
netejar  cada dia.  Perquè la pista estigués en condicions s'hauria de netejar  dues o tres
vegades al dia, però qui tingui parquet a casa seva sap que si es neteja amb l'esmentada
freqüència sap el que li pot passar. El parquet del pavelló té una freqüència de neteja, que
s'intenta fer sense perjudicar tant. De cara al pressupost del proper any voldrien destinar una
part a polir el parquet i envernissar.

El senyor Cayuela indica que referent a què alguns amos de gossos van una mica apretats,
ha de dir que com a regidor de Medi Ambient li arriba que la gent pren més consciència, i
que cada cop recullen més les defecacions de les seves mascotes, que era la proposta
inicial de tirar endavant la campanya.
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Els agents cívics han fet una tasca molt conciliadora i la gent està contenta i es noten els
resultats. És cert que l'equip de govern va dir que es faria un correcan, i tenen la sort de tenir
ICV al costat per recordar-lo, però no sap a què es refereix el senyor Folguera quan diu que
el tema dels parcs el va comentar el seu grup, potser es refereix a pipicans, perquè ha de dir
que  des  de  Medi  Ambient  es  treballa  en  la  construcció  d'aquest  espai  per  a  gossos,  i
segurament la setmana que ve, sinó s'equivoca, començarà la construcció del correcan a
Can Berenguer i faltaran dos més, un a la zona del mirador de Gallecs i un altre al Barri
Antic.

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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