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

Sessió núm.: PLE2013/6
Caràcter: Ordinari
Data: 18 de juliol de 2013
Horari: 19:00 h a 21:00 h
Lloc: Sala Ple

Hi assisteixen:
Sergi Mingote Moreno, alcalde  
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Susanna Villa Puig, regidora del PSC
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
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: 
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP

ORDRE DEL DIA

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

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Acordar, si correspon, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès a la proposta de 

conveni de creditors formulada per la societat FRANCISCO FUERTES SA.

3. Acordar, si correspon, la modificació dels terminis de regularització de les bestretes 
mensuals per assistències efectives als òrgans col·legiats.

4. Aprovar, si procedeix, el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la redacció d’un Pla local de seguretat viària.

5. Aprovar,  si  escau,  el  conveni  entre  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la cooperació supramunicipal.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
6. Acordar, si procedeix, la pròrroga per dos anys del contracte de gestió i explotació 

del servei municipal d’aigua potable.
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Secretaria General
7. Acordar, si escau, l’adhesió al conveni per a la creació d’un fons social d’habitatge.

MOCIONS
8. Moció  del  Col·legi  d'Advocats  de  Granollers  contra  la  Llei  de  col·legis  i  serveis 

professionals.

9. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA exigint la retirada del Projecte de llei orgànica 
de millora de la qualitat educativa (LOMCE).

10. Moció  del  grup  municipal  de  CiU  en  defensa  del  model  educatiu  i  lingüístic  de 
Catalunya i de rebuig de LOMCE.

11. Moció del grup municipal del PSC sobre el  model educatiu i  social  de Catalunya 
(LOMCE).

12. Moció del grup municipal del PSC en defensa d'una reforma constitucional federal.

13. Moció del grup municipal del PSC sobre la situació actual dels joves a Catalunya.

14. Moció  del  grup municipal  d'ICV-EUiA per  garantir  els  tres àpats  al  dia a tots  els 
infants en situació de vulnerabilitat tots els dies de l'any.

15. Moció del grup municipal del PSC de suport als clubs i entitats esportives amateurs, 
d'esport base i al voluntariat esportiu de Catalunya, que darrerament estan sent el 
blanc d'actuacions injustificades d'inspecció de treball i la Seguretat Social.

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 27 de juny de 2013.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i explica que el seu grup i el grup de CiU, 
van presentar una Moció, que instava a l'alcalde que complís l'article 22.2, de la Llei 7/1985, 
que diu que correspon al Ple, les atribucions següents: El control i fiscalització dels òrgans 
de govern.

La presidència pregunta si això té a veure amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior.

La senyora Martí respon negativament.

La presidència indica que llavors el tema s'ha de tractar en el punt de precs i preguntes.

La senyora Martí manifesta que és una qüestió d'ordre, ja que s'ha omès el punt de control i 
fiscalització dels òrgans de govern.

La presidència exposa que el tema es va explicar a la Comissió Informativa i no està inclòs 
en l'Ordre del dia del Ple.

La senyora Martí discrepa.

La presidència indica que les discrepàncies les pot mostrar en l'apartat de precs i preguntes, 
ja que aquest és un Ple ordinari, i s'altera l'Ordre del dia del Ple. En la Comissió Informativa 
va quedar  clar  que no s'incomplia  res,  en qualsevol  cas  no s'ha de generar  un debat. 
Afegeix que en l'apartat de precs i preguntes es podrà fer qualsevol pregunta i intervenció i 
ara es continuarà amb l'Ordre del dia. La senyora Martí podrà fer la seva intervenció en 
l'ordre adequat d'un Ple ordinari.

La senyora Martí indica que ho farà a l'apartat de precs i preguntes, encara que l'article 35 
del  ROM diu  que  els  portaveus  poden  intervenir  en  les  qüestions  d'ordre  i  és  el  que 
intentava fer.
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La presidència indica que l'Ordre del dia té un ordre i l'ordre és que intervingui en el moment 
que toca.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Acordar, si correspon, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès a la proposta 
de conveni de creditors formulada per la societat FRANCISCO FUERTES SA.
El  secretari  explica  que  en data  30  de  novembre  de  2012  la  societat  “FRANCISCO 
FUERTES,  SA”,  va  presentar  una  sol·licitud  de  concurs  voluntari  per  trobar-se en estat 
d'insolvència.  La  declaració  es  va acordar  en data  19  de desembre de  2012 pel  Jutjat 
Mercantil número 6 de Barcelona.

El conveni proposa una proposta per als pagaments ordinaris i privilegiats amb una quita del 
50%, d'acord amb un calendari de pagaments, sense interessos, en els propers cinc anys.

De la documentació facilitada es desprèn que els deutes de la societat amb l'Ajuntament es 
corresponen amb l'IAE del 2012 amb un deute total de 4.440,15 €, dels quals un import de 
1.839,82 € tenen la consideració de privilegiats. Per l'exposat es proposa al Ple:

1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès al conveni formulat per la societat 
FRANCISCO FUERTES, SA, davant el Jutjat Mercantil número 6 de Barcelona, Autos de 
Concurs voluntari número 908/2012-D.

2. Facultar a l'alcalde president de la corporació per a la signatura de l'escriptura d'adhesió i 
els actes necessaris per a l'execució del present acord.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets
En data 30 de novembre de 2012 la societat “FRANCISCO FUERTES, SA”, va presentar  
una sol·licitud de concurs voluntari per trobar-se en estat d'insolvència, que va ser acordada  
la declaració en data 19 de desembre de 2012 pel Jutjat Mercantil número 6 de Barcelona.

En data 30 d'abril  de 2013 es va presentar  davant  el  Jutjat  la  proposta de conveni  de  
creditors amb el  Pla  de viabilitat  de l'empresa,  per  tal  de permetre els  pagaments dels  
deutes  i  la  continuïtat  de l'empresa,  que segons manifesta,  compte actualment  amb 25  
treballadors en la planta situada al Polígon Can Volart de Parets del Vallès.

Vist que el conveni formula una proposta per als pagaments ordinaris i privilegiats amb una  
quita del 50% i d'acord amb un calendari de pagaments, sense interessos, en els propers  
cinc anys.

Atès que de la documentació facilitada per l'Organisme de Gestió Tributària es desprèn que  
els deutes de la societat amb l'Ajuntament es corresponen amb l'IAE del 2012 amb un deute  
total de 4.440,15 €, dels quals un import de 1.839,82 € tenen la consideració de privilegiats.

Vistos els informes dels serveis municipals en relació a la proposta de conveni.

Vist el que disposa l'article 164.4 de la Llei general tributària modificada per la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol,  concursal,  en relació a la  possibilitat  de l'Administració de subscriure els  
convenis recollits en aquesta Llei, i acordar unes condicions singulars de pagament, que no  
poden ser més favorables per al deutor que les recollides en el conveni que posi fi a la via  
judicial.

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

1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès al conveni formulat per la societat  
FRANCISCO FUERTES, SA, davant el Jutjat Mercantil número 6 de Barcelona, Autos de  
Concurs voluntari número 908/2012-D.
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2. Facultar a l'alcalde president de la corporació per a la signatura de l'escriptura d'adhesió i  
els actes necessaris per a l'execució del present acord.

3. Acordar, si correspon, la modificació dels terminis de regularització de les bestretes 
mensuals per assistències efectives als òrgans col·legiats
Pren la paraula el secretari i llegeix la proposta d'acord.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup vota a favor, encara 
que vol fer una matisació respecte al títol, que diu regularització de les bestretes mensuals 
per assistència efectives als òrgans col·legiats. Ha de dir que només afecta a les comissions 
informatives de Ple i els plens, els altres òrgans col·legiats no tenen bestretes. Ho aclareix, 
perquè sinó sembla que sigui una generalització i no ho és.

La resta de punts també vota a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets
Vist  que el  Ple de l'Ajuntament,  en sessió de data 30 de juny de 2011,  va acordar  les  
retribucions per  assistències  efectives  a  òrgan col·legiats  als  regidors  i  regidores  sense  
dedicació.

Vist que, l'apartat cinquè de l'esmentat acord, establia que cada mes de juny s'efectuaria  
una regularització individualitzada de les assistències dels primers cinc mesos i una nova  
regularització en el mes de desembre dels set mesos restants, que comprendrà un ajust a la  
disponibilitat  pressupostària en relació a les assistències efectivament celebrades durant  
l'any.

Atès que les retribucions es fan efectives durant dotze mensualitats, d'acord amb els imports  
de les assistències i en relació a l'estimació de sessions a realitzar durant tot l'any.

Vist que la regularització de les assistències efectives durant el mes de juny pot comportar  
diferències en relació a les bestretes mensuals per al pagament de bestretes durant el mes  
d'agost.

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

1. Aprovar la modificació del punt cinquè de l'acord del Ple de data 29 de desembre de 2011,  
en relació  a les  regularitzacions  de les  bestretes  mensuals  per  assistències  efectives  a  
òrgan  col·legiats  dels  regidors  i  regidores  sense  dedicació,  que  quedarà  de  la  manera  
següent:
“5.  Efectuar  durant  el  darrer  trimestre  de  cada  exercici  una 
regularització dels imports de les bestretes mensuals d'acord amb 
les assistències efectives als òrgan col·legiats durant l'any, que 
comprendrà un ajust a la disponibilitat pressupostària en relació a 
les assistències efectivament celebrades.”

2. Notificar el present acord a les parts interessades.

4. Aprovar, si procedeix, el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la redacció d’un Pla local de seguretat viària
Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Carmany, i explica que tal com 
es va comentar a la Comissió Informativa, el present punt tracta d'una proposa de conveni 
de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Parets del Vallès per a la 
redacció d’un Pla local de seguretat viària.
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Es considera  oportú  redactar  el  pla,  perquè  es  tinguin  en compte  els  trets  bàsics  i  les 
característiques de Parets, amb l'objectiu de contribuir en un augment en la seguretat viària.

El Servei Català de Trànsit es compromet a posar una sèrie de coses, de la mateixa manera 
que l'Ajuntament. Trànsit es compromet a dirigir l'elaboració i la redacció del pla sobre els 
apartat següents: Dades generals i mobilitat, l’accidentalitat, detecció dels indrets amb major 
concentració d’accidents, objectius i àrees d’actuació, pla d’actuació i seguiment i avaluació.

Aportaran  també  l'assistència  tècnica  d'una  enginyeria especialitzada per fer possible 
l’elaboració i redacció del pla,  i  l'Ajuntament  crearà  un  grup  de  seguiment  per  al 
desenvolupament del pla, amb la participació de representants polítics i tècnics, juntament 
amb la Policia Local.

Es definiran els objectius i les àrees d’actuació del pla,  d’acord amb els criteris propis i en 
funció dels problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea local; es recolliran 
i lliurarà la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a tal finalitat; s'aprovarà i 
durà a terme el Pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint un pla temporal 
per a l’execució de cadascuna; es durà a terme el seguiment i avaluació del pla i es lliurarà 
al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que votarà a favor i tot 
seguit pregunta si tindrà algun tipus de cost.

El senyor Carmany respon que no té cap cost.

Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i indica que el seu grup vota a favor.  
Certament Parets té punts de deficiència importants a causa de les seves característiques 
urbanístiques. Concretament en el  tema de la senyalització, molta d'ella està tapada per 
arbrat  i  hi  ha  senyals  que no estan en el  lloc  adequat.  Per  això  veu amb bons ulls  la 
proposta, s'hauria d'haver fet fa més temps i celebra que finalment s'aprovi.

La resta de grups voten a favor.  Per tant,

Exposició i descripció de fets
Vist que uns dels objectius de la Regidoria de Seguretat Ciutadana és l'ordenació i el control  
del trànsit  en les vies urbanes, així com la seva vigilància per mitjà d'agents propis,  i  la  
denúncia de les infraccions com a mitjà per augmentar la seguretat viària.

Vist que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d'actuació la  
cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb  
l'objectiu de contribuir a la creació d'una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.

Vist que l'elaboració dels Plans locals de seguretat viària, que tinguin en compte els trets  
bàsics i característics del municipi contribueix a un augment en la seguretat viaria d'aquest. 

Atesa  la  proposta  de  conveni  de  col·laboració  entre  els  Servei  Català  de  Trànsit  i  
l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  per  a  la  redacció  d'un  Pla  local  de  seguretat  viària,  
informada favorablement pel sergent en Cap de l'Àrea de Gestió Logística i Tècnica de la  
Policia Local.

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

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i  l'Ajuntament de  
Parets del Vallès per a la redacció d'un Pla local de seguretat viària.

2. Facultar a l'alcalde president de la corporació per a la signatura del present conveni.

3. Notificar el present acord a les parts interessades.
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Annex
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT 
DE PARETS DEL VALLÈS PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 

Barcelona,  

REUNITS 

D'una part, l’Honorable Senyor Ramon Espadaler i Parcerisas, president del Servei Català de 
Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 14/1997, de 24 de desembre.

I de l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde de l'Ajuntament de Parets del 
Vallès, de conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, en relació amb l'article 53.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

EXPOSEN

Primer.- Que en els darrers anys a Catalunya s’ha produït una evolució positiva de la sinistralitat 
viària, aconseguint així, l’objectiu establert pel Llibre Blanc de la Comissió Europea en matèria de 
transport, de reducció en un 50% del nombre de víctimes mortals entre el 2000 i el 2010.  

Segon.- Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació, la 
cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, en concret, 
l’elaboració de Plans locals de seguretat viària (d’ara endavant PLSV), amb l’objectiu de 
contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.

Tercer.- Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Parets del Vallès, consideren 
oportú redactar un PLSV que tingui en compte els trets bàsics i característics de Parets del 
Vallès amb l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat viària d'aquest.

Quart.- Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de 
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor 
a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs 
de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de 
trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 
404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris 
traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 
14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit; i el Decret 102/1998, de 15 
d'abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior és el responsable de 
l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i 
seguretat viària, que han d'ésser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del 
Departament que es determinin per reglament.

Cinquè.- Que, d'acord amb l'article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual 
s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, 
s'atribueix als municipis competències en matèria d'ordenació i control del trànsit en les vies 
urbanes de la seva titularitat, així com la seva vigilància per mitjà d'agents propis, la denúncia de 
les infraccions que s'hi cometin i la sanció d’aquestes quan no estigui expressament atribuïda a 
una altra Administració.
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A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de 
col·laboració amb la finalitat de redactar un PLSV al municipi de Parets del Vallès. Aquesta 
col·laboració es subjectarà a les següents 

CLÀUSULES

1. Objecte 

L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la redacció d’un PLSV per tal de reduir la 
sinistralitat a la xarxa viària urbana de Parets del Vallès.

2. Compromisos del Servei Català de Trànsit

Per a l'efectivitat d'aquest conveni el Servei Català de Trànsit es compromet a:

a) Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat dels següent apartats:

1. Dades generals i mobilitat
2. L’accidentalitat
3. Detecció dels indrets amb major concentració d’accidents.
4. Objectius i àrees d’actuació
5. Pla d’actuació
6. Seguiment i avaluació

b) Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible l’elaboració i 
redacció del PLSV.

c) Establir criteris comuns per a tots els PLSV que facin homogeni el seu contingut per a tots els 
municipis, tot i atenent a la diversitat de cadascun d’ells.

3. Compromisos de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

L'Ajuntament de Parets del Vallès es compromet a:

a) Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la participació de 
representants polítics i tècnics, policia local i altres persones clau en el seu cas.

b) Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris propis i en funció 
dels problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea local. 

c) Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a tal finalitat.

d) Aprovar i dur a terme el Pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint un pla 
temporal per a l’execució de cadascuna.

e) Dur a terme el seguiment i avaluació del PLSV. 

f) Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment.

4. Termini de vigència
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Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es prorrogarà automàticament 
anualment, llevat que es resolgui per alguna de les causes següents:

a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

b) Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació.

c) Incompliment, per qualsevol de les parts, d'alguna de les clàusules del conveni.

5. Interpretació i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les 
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol 
efecte, en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.

Pel Servei Català de Trànsit Per l’Ajuntament de Parets del Vallès

Ramon Espadaler i Parcerisas               Sergi Mingote Moreno
President      Alcalde  

5.  Aprovar,  si  escau,  el  conveni  entre  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la cooperació supramunicipal
La presidència indica que tal com es va comentar en la Comissió Informativa, la voluntat és 
establir mecanismes de cooperació i de treball conjunt per al desenvolupament econòmic i 
social de la comarca i per a l'equilibri i la millora en l'eficiència en la prestació de serveis.

En  aquests  moments  i  més  que  mai  s'han  de  buscar  organismes  supramunicipals  per 
mancomunar i intentar obtenir els serveis que complementin els serveis que s'ofereixen al 
municipi i avui es proposa aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la cooperació supramunicipal, tal com han fet la resta 
de municipis de la comarca.

El conveni té un cost de 5.678,53 € i ofereix diferents tipus de serveis, com la dinamització i 
la coordinació de la xarxa Lismivo, que té com a objecte impulsar la inserció laboral de 
persones amb discapacitat, mitjançant el treball en xarxa. Com també la dinamització de 
l'habitat del Vallès Oriental, o el mateix TET la xarxa de Transició Educació Treball, que té 
com a objecte facilitar una transició de qualitat entre els estudis i les primeres ocupacions de 
les persones bàsicament joves.

Un altre servei de polítiques d'impuls d'eficiències energètiques i suport a la contractació 
d'energia elèctrica i suport de servei de telecomunicacions, de veu, mòbil, dades, assistència 
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 T
www.parets.cat                   



Secretaria General
tècnica, anàlisi i valoracions de projecte de cooperació i solidaritat internacional.

Hi ha altres punts que estan dintre de l'acord general, de caràcter programàtic, que tenen la 
voluntat de firmar diferents municipis de la comarca amb el Consell Comarcal per aconseguir 
mitjançant  la cooperació supramunicipal,  un treball  en xarxa per fomentar bàsicament el 
desenvolupament econòmic.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets
El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Parets del Vallès tenen la voluntat  
d'establir  mecanismes  de  cooperació  del  treball  en  xarxa  per  a  fomentar  el  
desenvolupament  econòmic  i  social  a  la  comarca,  l'equilibri  territorial  i  la  millora  de  
l'eficiència en la prestació de serveis  i polítiques supramunicipals.

En aquest sentit i, amb la voluntat de configurar una eina per a garantir i millorar la qualitat  
de  la  prestació  dels  serveis  supramunicipals,  s'ha  redactat  un conveni  d'acord  amb els  
principis d'interdependència, col·laboració i cooperació administrativa en el que es fixen les  
obligacions d'ambdues parts, així com els acords generals de caràcter programàtic.

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

L'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i  serveis de Catalunya, aprovat  
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, que estableix la possibilitat que es formalitzin  
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d'interès públic.

En data 11 de juliol de 2013 els serveis jurídics municipals han emès informe que consta  a  
l'expedient administratiu.

Atès allò que disposen els articles 52.2 i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de  
règim local de Catalunya.

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

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

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

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

Annex
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I  L’AJUNTAMENT DE 
PARETS DEL VALLÈS PER A LA COOPERACIÓ SUPRAMUNICIPAL

REUNITS 
D’una part,  el  senyor José Orive Vélez, president del Consell  Comarcal, assistit  pel secretari  
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 

I de l’altra, el senyor Sergi Mingote i Moreno, alcalde de Parets del Vallès, assistit pel secretari 
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accidental de la corporació, el senyor Enric Acero Casas. 

INTERVENEN 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i  
facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 
229, de 24 de setembre de 2003). 

L’Alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del  règim local  i  l’article  53.1  del  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim local  de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter estatal. 

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

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

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

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

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

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

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

7. Que l’article 196 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que d’acord amb el que disposa 
l'article 195.1, la legislació sobre finances locals de Catalunya ha de regular, entre d’altres, els  
criteris de distribució dels ingressos dels ens locals consistents en participacions en ingressos de 
la Generalitat i en subvencions incondicionades. 
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 T
www.parets.cat                   



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

a) Crear el Fons de cooperació local de Catalunya. 

b) Exercir les funcions de tutela financera sobre els ens locals, segons el que determina la  
legislació reguladora de les finances locals. 

9.  Que l’article 51 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat  de  
Catalunya per al 2012, en relació amb el Fons de cooperació local de Catalunya, estableix la 
dotació i els criteris per al seu repartiment. Així mateix, cal tenir en compte les resolucions anuals 
de  distribució  entre  els  ens  locals  de  Catalunya  de  la  participació  en  els  ingressos  de  la 
Generalitat integrada en aquest fons. 

La convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 
i la consegüent dissolució de la Cambra han fet impossible la presentació del Projecte de llei de  
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013 dins els terminis necessaris perquè 
pogués entrar en vigor l’1 de gener de 2013. Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 33 del  
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre i l’article 21.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de 
les comunitats autònomes, modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, el primer 
dia de l’exercici es produeix la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’exercici anterior. 

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

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

PACTES 

Primer. Objecte 
El conveni  per  a la cooperació supramunicipal  al  Vallès Oriental té per objecte esdevenir un 
instrument de suport als municipis per a l’establiment de mecanismes de cooperació i de treball 
en xarxa per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca, l’equilibri territorial i  
la millora de l’eficiència en la prestació de serveis i polítiques supramunicipals. 

Segon. Finalitat 
La finalitat d’aquest conveni és la configuració d’una eina per a garantir i millorar la qualitat de la 
prestació  dels  serveis  supramunicipals  d’acord  amb  els  principis  d’interdependència, 
col·laboració i cooperació interadministrativa. 

Tercer. Acords generals de caràcter programàtic 
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1. Mitjançant aquest conveni, el CONSELL COMARCAL es compromet a treballar l’impuls de 
polítiques  que  afavoreixin  el  sistema  de  treball  en  xarxa  i  que  permetin  garantir  l’equilibri 
territorial mitjançant la prestació de serveis supramunicipals. Formen part d’aquestes polítiques i 
serveis, els següents: 

a) Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Aquest servei té per objecte prestar una 
atenció conjunta a les famílies amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels 
seus habitatges i garantir una unitat d’actuació i de resposta als problemes que plantegen els 
ciutadans,  així  com facilitar-los  la  proximitat  al  servei  d’assessorament  i  de  mediació  en 
l’àmbit hipotecari. 

b)  Polítiques  públiques  de  turisme.  Mitjançant  l’elaboració,  la  concertació,  l’execució  i  el 
finançament  d’aquestes  polítiques  es  pretén concertar  polítiques  de col·laboració pública-
pública  i  pública-privada  per  posar  en  valor  tot  el  potencial  del  nostre  territori  i  generar 
desenvolupament econòmic que ajudi a generar riquesa a la comarca. 

c) Consell Consultiu de la Gent Gran. Mitjançant aquest òrgan es garanteix la participació del  
col·lectiu de la gent gran, a través de les entitats i associacions en què hi participen, amb la 
finalitat de millorar-ne el benestar integral del 

col·lectiu.  Les  seves  atribucions  són  les  següents:  a)  Participar  en  la  definició  de  les 
necessitats  comarcals  que  facin  referència  a  la  gent  gran.  b)  Informar  dels  projectes 
comarcals que afectin a aquest col·lectiu i  que es sotmetin a la consideració del  Consell  
Comarcal. c) Elevació de propostes no vinculants al Consell Comarcal. 

d)  Programa  d’educació  viària.  Aquest  programa té  per  objecte  el  foment  de  conductes 
cíviques i responsables dels alumnes en matèria d’educació viària. 

e) Polítiques d’impuls de l’eficiència energètica i suport a la contractació d’energia elèctrica. 
Aquestes  polítiques  tenen  per  objecte  la  cooperació  amb  els  ens  locals  per  a  millorar 
l’eficiència en l’ús de l’energia i donar suport al procés de contractació en el marc del mercat 
liberalitzat d’energia elèctrica. 

f) Suport a les agrupacions de defensa forestal. Aquesta acció té per objecte la cooperació 
amb els  ens  locals  per  donar  suport  en  matèria  de  prevenció  d’incendis  forestals  a  les 
agrupacions de defensa forestal (ADF) de la comarca. 

g)  Suport  als  serveis  de  telecomunicacions  (veu,  mòbil  i  dades)  i  assistència  tècnica  i 
assessorament en TIC. Aquest servei té per objecte cooperar amb els ens locals mitjançant 
l'assessorament  tècnic  per  a  la  millora  de  la  prestació  dels  serveis  públics  mitjançant  la 
utilització de les tecnologies de la informació i comunicació. 

h) L'anàlisi, la valoració i el seguiment dels projectes de cooperació i solidaritat internacional,  
campanyes d'emergència i altres activitats relacionades. 

i) Arxiu comarcal. L’arxiu comarcal té per objecte el manteniment, la conservació i la difusió 
del  patrimoni  documental  de  la  comarca,  per  tal  d’aconseguir  que  l’arxiu  sigui  una  font 
primària i primordial d’informació per a preservar la memòria històrica. 

j) Xarxa transició educació treball (TET). Aquesta xarxa té per objecte facilitar una transició de 
qualitat  entre  els  estudis  i  les  primeres  ocupacions  a  les  persones  joves.  Les  funcions 
d’aquesta xarxa són les següents: 

1) Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori, per tal 
d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició entre 
l’educació i les primeres ocupacions. 

2)  Facilitar  la  inserció  laboral  del  jovent  amb  més  dificultats,  sense  excloure  altres 
persones amb més oportunitats. 

3) Crear un espai d’intercanvi i de reflexió per a la millora de la pràctica professional dels 
participants. 
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4)  Promoure  la  formació  professionalitzadora  de  les  persones  joves  com  element 
facilitador de la inserció en el món laboral. 

5) Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les empreses i les 
competències del jovent. 

6) Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de la 
convivència i de la cohesió social. 

7) Donar suport als tècnics i les tècniques que assessoren els i les joves de la comarca 
per a facilitar-los aquest procés de transició, a través del treball en Xarxa i propiciant 
l’intercanvi d’experiències. 

k)  Dinamització  del  clúster  de  l’hàbitat  al  Vallès  Oriental.  L’objectiu  és  fomentar  la 
competitivitat de les empreses, a través de la cerca de fórmules que permetin a curt i mitjà  
termini  generar  oportunitats  de  negoci  (projectes  col·laboratius  i  individuals  d’empreses), 
cohesió entre empresaris del sector, networking efectiu, generació de contactes i cooperació 
entre empreses i formació. 

l) Dinamització i coordinació de la xarxa Lismivo. Aquesta xarxa té per objecte impulsar la 
inserció laboral  de les persones amb discapacitat  mitjançant  el  treball  en xarxa entre les 
entitats que s’hi dediquen. 

2.  Mitjançant  aquest  conveni,  l’AJUNTAMENT  es  compromet  a  fer  una  previsió  d’accions 
possibles a desenvolupar  i  a  col·laborar  en l’execució dels  serveis  i  les polítiques públiques 
supramunicipals del CONSELL COMARCAL. 

Quart. Preu i pagament 
1. Per a desenvolupar els objectius i l’assoliment de la finalitat d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT 
aporta al CONSELL COMARCAL per a l’any 2013 l’import de cinc mil sis-cents setanta-vuit euros 
amb cinquanta-tres cèntims (5.678,53 €). 

2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de l’apartat anterior 
abans del 15 de maig de 2013. 

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

Cinquè. Abast 
Els compromisos que preveu aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat o de les  
competències  de  les  parts  concertants  i  s’estableixen  sens  perjudici  d’altres  relacions 
convencionals formalitzades, quan s’escaigui, al marge d’aquest conveni. 

Sisè. Vigència 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013, sens perjudici de l’eficàcia temporal que 
puguin tenir els actes i els instruments específics d’aplicació o desplegament que s’estableixin. 

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

Setè. Extinció 
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Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

a) L’acord entre les parts. 

b) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret  
a  resoldre  el  conveni  i  al  rescabalament  dels  perjudicis  que  se  li  hagin  originat  com  a 
conseqüència d’això. 

c) El compliment del període de vigència. 

d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts.

Vuitè. Jurisdicció 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que 
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 

Les parts, després de llegir  el  present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen. 

Per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

José Orive Vélez Jordi Vendrell i Ros 

President Secretari accidental 

Per part de l’Ajuntament de Parets del Vallès 

Sergi Mingote i Moreno Enric Acero Casas 

Alcalde Secretari accidental 

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
6. Acordar, si procedeix, la pròrroga per dos anys del contracte de gestió i explotació 
del servei municipal d’aigua potable
Pren la paraula el regidor  de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i exposa 
que tenint en compte que el contracte actual amb pròrroga amb l'empresa CASSA Aigües i 
depuració,  SL,  venç al  març de 2014,  i  tenint  en compte unes circumstàncies especials 
d'OPA i  que  a  dia  d'avui,  és  efectiva  la  compra  de  CASSA Aigües  i  depuració  SL per 
l'empresa Agbar, l'Ajuntament tenint en compte que estaven previstes inversions sobretot 
per la comesa d'aigua al municipi i per garantir l'aigua a l'empresa Grifols, quant a la seva 
matèria prima important i amb un volum molt gran és primordial; l'Ajuntament va demanar 
una proposta de pròrroga de dos anys i  a  fi  que es donés un temps per a l'estudi  i  la 
preparació d'un nou contracte, i de nous plecs de condicions.

CASSA Aigües i depuració SL com actual concessionària de la gestió del servei municipal 
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d'aigua del municipi,  proposa la pròrroga del servei per dos anys i  el finançament dintre 
d'aquest període per a les necessitats d'inversió de millora del servei municipal d'aigua.

Entre aquests acords, l'Ajuntament i CASSA Aigües i depuració SL, es proposa la pròrroga 
de la prestació del contracte de gestió i explotació del servei municipal d'aigua potable, per 
un període de dos anys, fins a l'abril del 2016.

Es crea un fons social amb un import anual de 6.000 € per a famílies desfavorides, que no 
puguin fer front al pagament del rebut de l'aigua potable.

Es  crea  un  manteniment  del  valor  del  cànon  i  es  continua  amb  el  valor  del  cànon 
concessionat. Es preveu un augment de l'import del cànon concessionat que una vegada 
feta l'amortització de la inversió durant  27 mesos,  2 anys de la pròrroga,  més 3 mesos 
anteriors que es començaria, es preveu un augment a part de l'amortització, un sobreingrés 
per l'increment de consum entre un 5.000 € i 6.000 € anuals.

CASSA Aigües i depuració SL ofereix l'amortització de l'obra de la canonada comuna entre 
l'Ajuntament de Parets del Vallès i  l'empresa Grifols.  La inversió ascendeix a 175.000 €, 
sense IVA, amb una amortització de 27 mesos, dintre del termini de la pròrroga i amb una 
retribució  financera  d'un Euribor  + 4% molt  en  la  línia dels  costos financers actuals  del 
mercat. 

L'Ajuntament de Parets del Vallès congela l'obligació de dotació del fons d'inversió per part 
de CASSA Aigües i depuració SL, era una aportació que s'incrementava cada any, amb una 
pròrroga de 2 anys no és convenient augmentar el fons i a data 1 d'abril havia un acumulat 
d'1.222.000 €.

El  senyor  Juzgado  continua  explicant  que  les  tarifes  del  servei  d'aigua  potable  per  als 
abonats  de  Parets  del  Vallès  es  mantenen  sense  increment  per  aquest  concepte.  No 
s'aplicarà cap increment a les línies de tarifa de consum d'aigua dels veïns.

Aquestes són les petites modificacions que incorpora la pròrroga a trets generals.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí,  i  exposa que és molt  important 
subministrar aigua a Grifols. Ha mirat l'expedient i  el seu grup demana que aquest tema 
quedi avui sobre la taula, perquè en primer lloc hi ha una part del projecte de l'obra que es 
pretén fer, que no entenen gairebé què connecta amb què; en segon lloc, el projecte s'ha de 
sotmetre a aprovació, informació pública, etc. En tercer lloc, pel que han vist afecta un pas 
d'aigua privat. Travessa la C-17, per un punt pel qual travessa una mina i per tant, aquesta 
mina no és pública, sinó privada i si d'entrada no hi ha autorització del titular del pas, no 
podrà passar la tuberia.

El projecte planteja molts dubtes. Alguns punts que s'han comentat ara, no es van explicar a 
la Comissió Informativa, i a més no han tingut temps de llegir-se la totalitat del conveni, per 
això demana que el punt quedi sobre la taula, que s'informi tècnicament bé del traçat, del 
projecte i de la seva tramitació, perquè volen tenir molta més informació, ja que repeteix que 
el projecte tindrà dificultats de prosperar si es pensa passar un tuberia per un pas d'una 
mina que té uns titulars, a no ser que es tingui autorització.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup està totalment  
d'acord en fer  arribar  l'aigua a l'empresa Grifols,  de fet  ja  van manifestar  fa temps que 
necessitaven tenir un consum mínim assegurat d'aigua, i en aquest sentit estan totalment 
d'acord. Però no estan d'acord en fer la pròrroga amb la societat CASSA Aigües i depuració 
SL,  perquè en un Ple de fa dos o tres mesos es va aprovar  l'augment  de l'aigua,  a la 
Comissió  Informativa  va  sortir  el  tema de  recuperar  la  societat  municipal  d'aigua  i  que 
l'Ajuntament donés el servei, un servei que és bàsic, ja que l'aigua és una primera necessitat 
i no deixar en mans de tercers un tema tan delicat com aquest i el fet d'executar les obres és 
fàcilment  entendible  que  es  prorroga  durant  dos  anys  el  contracte  per  tal  que  el  pugui 
amortitzar. 
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Pregunta quan serà el  moment de recuperar la societat municipal d'aigua. Tot i  veure la 
necessitat d'assegurar l'aigua amb l'empresa, CiU s'absté.

Pren la  paraula  el  portaveu d'ICV,  el  senyor  Folguera,  que manifesta  la  seva sorpresa, 
perquè la informació presentada en la Comissió Informativa no era total, o possiblement és 
culpa seva per no haver llegit tot l'expedient.

Si és necessària la inversió per fer arribar l'aigua a Grifols, entén que ha de ser CASSA 
Aigües  i  depuració  SL qui  efectuï  la  inversió  i  l'Ajuntament  no té  per  què  prorrogar  un 
contracte a canvi  del que seria una millora del servei.  CASSA Aigües i  depuració SL té 
l'obligació de donar el millor servei, per això no veu per què l'Ajuntament ha d'aprovar la 
pròrroga donada purament per una qüestió de negoci.

S'ha explicat que hi ha una OPA d'ATLL, la qual està pendent. El senyor Folguera s'acaba 
d'assabentar  que hi  ha  un fons social  previst  per  a  famílies  desfavorides,  cosa que no 
coneixia.  Es parla de tarifes congelades. Creu que tots aquests temes s'haurien d'haver 
explicat  en la  Comissió  Informativa.  No nega la  seva responsabilitat  per  no haver  llegit 
l'expedient, però li hagués agradat que el senyor Juzgado, responsable del tema, hagués 
explicat el tema més àmpliament. Reitera que el tema s'hauria d'haver explicat millor.

ICV anava a votar en contra de la proposta, ja que CASSA Aigües i depuració SL hauria de 
fer les inversions que calguin, ja que està oblidada a donar el servei i si han d'instal·lar una 
tuberia l'haurien de pagar ells,  l'Ajuntament no té per què renovar.  Aquest  tema ja l'han 
viscut a Parets amb el servei d'escombraries i d'altres.

Ara  han  informat  que  hi  ha  un  fons  social  previst  per  a  famílies  desfavorides,  fet  que 
aplaudeix  evidentment,  però  que desconeixia.  A més diuen que a  més hi  ha  una  tarifa 
congelada perquè no hi la voluntat de pujar preus en dos anys. S'afegeix al que ha comentat 
la senyora Martí, sobre que el tema s'hauria de parlar amb més calma i els punts s'haurien 
de retocar, perquè socialment són molt importants.

ICV no vota en contra, perquè hi ha uns beneficis socials interessants, però s'absté perquè 
el tema s'hauria d'haver tractat amb més deteniment i detall, parlant-ne més, ja que no es va 
explicar suficientment en la Comissió Informativa, per això s'absté.

Entén que CASSA Aigües i depuració SL com a empresa de serveis hauria d'assumir el cost 
de la inversió i l'Ajuntament no té per què renovar constantment contractes pel fet que facin 
algun tipus d'inversió que pugui beneficiar a Grifols. Li sembla bé que es beneficiï Grifols, 
però no és més que una empresa privada. Per l'exposat s'absté.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i indica que 
ha  explicat  que  la  pròrroga  a  la  vegada  preveu  un  fons  social,  però  no ha  dit  que  es 
congelen les tarifes durant dos anys, sinó que ha dit que el fet de la inversió a amortitzar 
durant dos anys no representarà cap increment per al ciutadà a les tarifes. A l'Administració 
generarà com a cànon un ingrés entre 5.000 € i 6.000 € anuals, però no per amortització, 
perquè les amortitzacions de totes les inversions normalment repercuteixen i  les acaben 
pagant els usuaris, i en aquest cas això no passarà, fet que no vol dir que congelaran la 
tarifes, perquè no saben què farà ni l'ACA, ni la Generalitat, ni ATLL.

Intervé el senyor Folguera que reitera que no s'ha fet una bona explicació del tema, encara 
que assumeix les culpes. El senyor Juzgado ha dit que no es congelen les tarifes. Respecte 
al fons per a famílies desfavorides, pregunta pel seu import.

El senyor Juzgado respon que és de 6.000 € anuals. Afegeix que ha ampliat l'explicació per 
si el senyor Folguera vol canviar el seu vot.

El senyor Folguera manifesta que no.

El senyor Juzgado explica que el tema tracta sobre aprovar una pròrroga del servei i no de 
redactar un projecte. El contracte acaba al març de l'any vinent i per llei està permesa la 
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pròrroga  fins  a  un  màxim  de  50  anys,  d'acord  amb  la  Llei  de  contractació  de  les 
administracions públiques. La llei va sortir l'any 1997 i el contracte es va subscriure sota 
l'esmentada llei. L'Ajuntament no fa barbaritats. L'empresa volia que la pròrroga fos per més 
anys, de 10 o 15 anys, però l'Ajuntament ha cregut que no era el moment de subscriure una 
pròrroga, sinó de valorar i  tenir temps per fer-lo amb cura i mirant totes les possibilitats, 
prorrogar només 2 anys, amortitzar la inversió, que la paga  CASSA Aigües i depuració SL, 
en el període màxim de la pròrroga per donar peu a analitzar i preparar un altre plec de 
condicions i treure un nou concurs del servei.

És cert  que en algun moment l'oposició demanava que l'Ajuntament recuperés el servei, 
però no és aquesta la voluntat de l'equip de govern. No sap si d'aquí a 2 anys la voluntat 
potser serà aquesta o una altra, o canviar de companyia, ja que el que sí està clar és que es 
dóna un impàs de l'esmentat  període per preparar i  analitzar bé com està el  mercat  de 
l'aigua, perquè s'està monopolitzant molt a través de Sorea, que és l'empresa Agbar.

Una pròrroga de 2 anys no és un període gaire extens, però alhora permet l'amortització i  
donar un servei important a les necessitats de l'empresa Grifols. L'increment del consum de 
Grifols garantit creu que serà molt més, però el mínim garantit és de 200.000 m3 anuals, fet 
que repercuteix en què es pugui pagar la inversió sense cap repercussió per al ciutadà. És 
una  necessitat  Grifols  demana fa  molts  anys,  no  tant  per  l'Administració  Local,  que  ha 
intentat arribar-hi sempre a acords i buscar facilitats, però a través de la Generalitat i d'ATLL 
s'ha complicat, a causa dels canvis produïts, i no per voluntats, que també han estat, però 
d'altres organismes.

Grifols no és qualsevol empresa, té molt llocs de treball, és accionista i propietari, i al senyor 
Grifols li és igual estar ubicat a Parets que en un altre lloc, inclús en algunes declaracions 
públiques que havia arribat a fer sobre que estava pensant en traslladar l'empresa, sinó se 
solucionava el problema de l'aigua.

Torna a repetir que no parlen de projectes, quan arribi el moment es parlarà i consultarà, 
però ara es tracta d'aprovar una pròrroga.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que no s'ha contestat sobre 
si es deixa el tema sobre la taula o no, per fer un estudi més aprofundit, entretots, perquè 
tots han manifestat molt dubtes.

A la documentació que s'acompanya hi ha un traçat. Suposa que el projecte s'exposarà a 
informació pública. Apunta que tindrà dificultats d'execució.

D'altra banda, no han vist un estudi econòmic que justifiqui la pròrroga del contracte. Hi ha 
una petició de CASSA Aigües i  depuració SL,  però no han vist  un estudi econòmic que 
aclareixi per què es fa la pròrroga. El NOPP continua insistint en el fet que es deixi sobre la 
taula el punt.

Intervé el senyor Juzgado i reitera que es tracta d'una pròrroga i no d'un projecte i que la 
sol·licitud de deixar el punt sobre la taula es basa en el projecte, a fi d'estudiar-lo i analitzar-
lo, per això el punt no es deixa sobre la taula. Aclareix que no hi ha cap problema per a la 
connexió d'una banda de la C-17 a l'altra.

ATLL té adjudicada i acabarà de fer la connexió en alta fins al punt de creuament i  s'aprofita 
un  punt  de  creuament,  que  ja  està  fet  i  que  per  tant  no  s'haurà  de  cobrir  res  nou,  i 
s'aprofitarà el punt per passar les canonades. No es tocarà la mina si és que hi és. A més 
tenen l'autorització de Carreteres per utilitzar-lo.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP,)

Vots en contra: 0

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 T
www.parets.cat                   



Secretaria General
Abstencions: 7 (NOPP, CiU, ICV)

Per tant,

Exposició i descripció de fets
Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de 24 de març de 1997, va acordar adjudicar el  
contracte de gestió i explotació del servei municipal d'aigua potable a la societat Companyia  
d'Aigües de Sabadell, SA, per un termini de 15 anys.

Vist que el Ple de l'Ajuntament en sessió de 12 de maig de 2005 va aprovar la subrogació  
del contracte a favor de la societat CASSA Aigües i depuració SL Unipersonal.

Atès que actualment la societat CASSA Aigües i depuració SL Unipersonal presta el servei  
municipal d'aigua, d'acord amb les condicions establertes en el contracte inicial.

Vista la  proposta  de pròrroga del  contracte  presentada per  la  societat  CASSA Aigües i  
depuració SL Unipersonal, per un període fins a l'abril de 2016, i el pla d'inversions que es  
proposa com a continuïtat de l'obra executada per ATLL.

Vist l'informe favorable del serveis jurídics i dels serveis tècnics municipals en relació a la  
proposta d'inversió que incorpora.

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

1. Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  de gestió  i  explotació  del  servei  municipal  d'aigua  
potable, d'acord amb la proposta presentada per la societat CASSA Aigües i depuració SL 
Unipersonal, per un període fins a l'abril del 2016.

2. Notificar el present acord a les parts interessades.

7. Acordar, si escau, l’adhesió al conveni per a la creació d’un fons social d’habitatge
Pren la paraula el regidor  d'Habitatge i Infraestructures, el senyor Soto, el qual llegeix la 
proposta d'acord.

El NOPP s'absté.

Intervé el  portaveu de CiU,  el  senyor  Martín,  i  exposa que referent  a  aquest  punt  sinó 
recorda malament, tot just fa un mes el tema es va portar a la Comissió Informativa, i se'ls va 
dir que era molt delicat, i que era fer el joc a les entitats responsables de la situació que avui 
pateixen moltes famílies, sobretot les que estan desnonades.

També se'ls va dir que era un punt molt delicat i que seria bo aprovar-lo per unanimitat, que 
sinó hi havia unanimitat no es portaria al Ple. Tot just ha passat un mes i resulta que tot el 
que es va parlar en la comissió informativa no ha servit per res, perquè l'equip de govern 
torna a portar el punt.

CiU hi està d'acord, en què és un tema molt delicat i una mica per resumir tot plegat i perquè 
tothom els entengui, diria que es tracta de signar un conveni amb els responsables de la 
situació de les famílies desnonades, és a dir es firma un conveni amb unes entitats que 
poden fer fora a desenes i desenes de famílies, i resulta que a Parets no hi ha cap pis, no el  
tenia fa un mes i a dia d'avui que sàpiguen no en tenen coneixement tampoc. 

El conveni els genera massa dubtes i no comparteixen les formes de com s'ha portat el punt 
en el Ple, per això CiU vota en contra.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que tal com ha dit el regidor 
de CiU, ja es va palar del tema en el seu moment. Creu que va ser el senyor alcalde qui va 
dir  que era un tema molt  delicat. És evident que és delicat adherir-se al conveni.  És un 
conveni molt ofensiu. Ofensiu per a les persones i més que ofensiu és una falta de respecte 
per a tots aquells que estan en aquests moments desnonats del municipi. Recordin que van 
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ser  54 famílies  l'any  passat  segons  serveis  socials,  no  saben si  han estat  més.  És  un 
conveni per voler quedar bé, propagandístic, des del punt de vista de fer el joc a les entitats, 
ja que són entitats que han desnonat a la gent i l'han fet fora. Actualment continuen fent fora 
la  gent.  Ell  està  negociant  actualment  dues  dacions  en  pagament  amb  entitats.  Dues 
dacions  que  han  demanat  ciutadans  de  Parets  que  els  hi  doni  un  cop  de  mà,  perquè 
consideren que és la persona més adequada per intentar que sortin d'aquest tema.

La situació és molt dramàtica, com es poden imaginar quan trobes a una persona que està 
sent desnonada. Ara proposen un conveni que no contempla ni un sol pis, que és el que va 
dir l'altra vegada. Quants pisos hi ha a Parets que s'acollin al conveni en base a què seran 
pisos com Deu mana o serà una morralla i després d'haver desnonat a una quantitat de gent 
important del municipi i donaran els pisos que no es poden vendre, perquè això passarà i 
vostès ho saben.

Quasi tots els grups municipals demanen la dació en pagament de forma constant, perquè 
és un drama social important. Ja es pot tenir un conveni, en què diguin que posaran pisos i 
deixan de posar a 150 € o 400 €, ja que quan no hi ha una dació en pagament es queden a 
la misèria i no només això, sinó que es queden amb un deute important en què no es poden 
pagar ni els 150 €, ni els 400 €. Es troben al davant d'un drama personal molt important, i 
ara l'equip de govern vol que firmin i donin el vistiplau al conveni.

Evidentment és un tema sensible,  però deshonest.  Tan de bo que el  dia que l'equip de 
govern digui que està d'acord amb la dació en pagament, perquè realment la crisi o aquesta 
situació a la qual ha portat el sector bancari i tot aquest reguitzell de gent i de bancs que 
s'han adherit al conveni, que suposa que és per netejar la consciència. No està d'acord amb 
això perquè es falta el respecte a molta gent, que està al carrer en aquests moments i que 
ho passa molt  malament,  i  les persones que ell  representa  en aquests moments li  han 
demanat que faci una dació en pagament.

La última trucada que va tenir  d'un director de banc li  va dir  que el tema el tenien molt 
malament. Què li ha de dir a una persona afectada, que estigui tranquil·la que està en marxa 
un conveni que no saben quins pisos donaran. Però que el foten fora de casa seva, on ha 
viscut i té els records de la teva vida, però que no pateixi que et donaran un piset a un preu 
molt baix. Això és immoral i espera que la proposta no s'hagi presentat avui aquí, tenint en 
compte el que ha comentat abans, que en el seu moment la proposta es va rebutjar, perquè 
el senyors del PSC hagin dit als senyors del PP que la presentessin perquè donarien el seu 
suport.  ICV evidentment  no donarà mai  el  seu suport.  Li  sembla immoral  i  una falta de 
respecte, i per això espera que el PSC voti en contra també.

Pren la paraula el regidor del PP, el senyor Soto, i exposa que el portaveu de CiU comenta 
que no van tenir consens a la Comissió Informativa de fa més d'un mes, i és veritat i l'equip 
de govern tenia dubtes sobre si passar aquest punt o no. L'oposició tenia clar que no volia 
passar el punt. Han reflexionat totes aquestes setmanes i han decidit passar la proposta per 
tal que s'aprovi i espera que sigui així.

CiU i iCV han comentat que es vol signar un conveni amb els responsables de la situació. 
Ha de dir que tenen part de responsabilitat, és evident, però un pis que s'executa i la gent es 
desnona passa a ser propietat del banc, per tant un possible lloguer social ha de ser per 
força amb el propietari del pis, i el propietari d'aquest pis és una entitat financera i no hi ha 
un altre remei  que passar per  aquest  tram que és és fer  un lloguer  social  a  través del 
propietari que és el banc.

Els esmentats grups també comenten que no tenen cap pis a dia d'avui. És evident que no 
en tenen perquè primer s'han d'adherir al conveni i després pot haver-hi l'oportunitat que 
entri algun pis a la bossa. Es tracta de signar un conveni, en que hi ha l'oportunitat que els 
bancs de Parets decideixi incloure algun habitatge en el fons.

El portaveu d'ICV parla sobre si el PP i el PSC fan demagògia. Indica que té a les seves 
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mans un llista de municipis en què regidors d'ICV han aprovat aquest punt. Montornès ho ha 
aprovat i molt abans que Parets. El senyor Folguera s'ha de fixar en un tema i és que el fet  
que l'hagin aprovat ja tenen cinc habitatges en el fons social, per això aprovar el conveni 
significa que algunes de les famílies desnonades tinguin accés a un habitatge. Això ho han 
aprovat regidors d'ICV. Ja veu que el senyor Folguera se'n refot, encara que no sigui una 
paraula per a un Ple, però ja saben com és el senyor Folguera.

El PP i  el  PSC governen a Parets i  aquest va ser un tema reflexionat i  es procedeix a 
aprovar-lo per la senzilla raó que creuen que solucionarà el problema d'alguna família. El 
problema és molt  gros i  no es podrà solucionar a tothom, però alguna família  es podrà 
aprofitar del conveni, el qual no té cap cost econòmic.

Pren la paraula la presidència i indica que s'han exposat diferents reflexions, de les quals no 
comparteix algunes en absolut. S'ha dit que la proposta es va informar en una Comissió 
Informativa  i  és  cert,  el  que  passa  és  que  s'ha  d'explicar  com  va  anar  la  Comissió 
Informativa.

El PSC va dir en la Comissió que probablement si el punt es tergiversa i es regirava serviria 
per fer demagògia i que volia que s'aprovés per unanimitat, perquè entenia que hi havia 
molts municipis de Catalunya i de la resta de l'Estat que s'havien acollit per veure si hi havia 
possibilitats que algú s'adherís per tenir-ne una oportunitat. Es va dir que es volia aprovar 
per unanimitat. No és així i està passant el que es va dir que passaria, i sota el seu parer 
s'ha fet això, s'intenta regirar el punt, això sí després d'aquell dia han fet més coses com 
reunir-se  amb la  plataforma d'afectats  per  la  hipoteca,  han vist  els  municipis  que s'han 
adherir i han actuat en conseqüència.

Segons el regidor d'ICV són immorals, però ha de dir que també fan actes immorals els 
municipis  d'Arenys  de  Munt,  Badalona,  Barberà  del  Vallès,  Barcelona,  Cabrera  d'Anoia, 
Canovelles,  Canyelles,  Castellar  del  Vallès,   Castellbisbal,  Castelldefels,  Cerdanyola  del 
Vallès, el Consell Comarcal del Garraf, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, Cornellà del 
Llobregat, Esparreguera, Fogars de Montclús, les Franqueses, Gavà, Granollers, Hospitalet 
del  Llobregat,  Manlleu,  Manresa,  Masquefa,  Mataró,  Montmeló,  Montornès  del  Vallès, 
Navarcles, Òdena, Palau de Plegamans, Pallejà, Papiol, Pineda, Pont de Vilomara, Prat del 
Llobregat, Ripollet, Sabadell, Sant Boi, Sant Cebrià, Sant Celoni, Sant Feliu, Sant Hipòlit, 
Sant Joan Despí, Sta. Margarida, Sant Sadurní, Sant Vicenç, Santa Coloma de Gramenet, 
Sta. Maria de Palau Tordera, Sta. Perpetua de Mogoda, Sentmenat, Tordera i Girona. 

L'equip de govern ha fet una tasca de reflexió. Al convenir s'hi ha adherit pràcticament tots 
els municipis de Catalunya i de la resta de l'Estat també un bon grapat. Si d'aquí surt alguna 
oportunitat per algú per qui sigui, benvingut sigui. A més és un conveni que no té cap cost.

El drama que ha explicat el regidor d'ICV el viuen molts cada dia. El senyor Folguera atén a 
dues persones i  igual algú atén a vint  cada dia,  és a dir,  aquest  drama el viuen moltes 
persones cada dia. Aquest drama i altres drames i el que no es pot insinuar és que algun 
dels que estan aquí asseguts no tenen sensibilitat per aquest tema, perquè és absolutament 
fals.

Pregunta què té a veure l'adhesió en pagament amb el conveni, que ha signat Barcelona, 
Girona i la majoria de municipis del Vallès Oriental. Ha de dir que no té a veure absolutament 
res. En qualsevol cas en un estat de dret els punts estan per passar-los als plens. L'equip de 
govern ha valorat de manera reflexionada i de manera àmplia com han fet la majoria de 
municipis de Catalunya que el conveni pot donar una oportunitat i en aquest cas no volen 
que Parets quedi fora d'un conveni que pot posar 1, 2, 3, 4 o 5 habitatges a disposició de 
gent que ho està passant molt malament i als quals se'ls ha de donar una oportunitat.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP,)
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Vots en contra: 4 (CiU, ICV)

Abstencions: 3 (NOPP)

Per tant,

Exposició i descripció de fets
Vist que el passat dia 7 de març de 2013, la Federació de Municipis de Catalunya, convidà  
als  ajuntaments  adherits  a  l’adhesió  al  conveni  per  a  la  creació  d’un  Fons  Social  
d’Habitatges,  establert  entre  els  Ministeris  d’Economia  i  Competitivitat,  de  Foment,  i  de  
Sanitat,  Serveis  Socials  i  Igualtat,  la  FEMP,  la  Plataforma del  Tercer  Sector,  i  el  sector  
bancari. 

Atès que el conveni dóna compliment a la DA del Reial Decret llei 27/2012, de mesures  
urgents  per  reforçar  la  protecció  dels  deutors  hipotecaris,  que  establia  que  s’hauria  de 
promoure un fons social d’habitatges de les entitats de crèdit. 

Vist que el conveni l’han signat 33 entitats creditícies i inclou 5.891 habitatges, per bé que  
queda obert a què puguin adherir-se més entitats i a ampliar-se el nombre d’habitatges.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  té  la  voluntat  d’adoptar  totes  les  mesures  
possibles per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris. 

Atès que el fons s’adreça a aquelles famílies que han estat desallotjades del seu habitatge  
amb posterioritat a l’1 de gener de 2008 i que es troben en les situacions de vulnerabilitat i  
risc social que s’assenyalen al conveni.

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

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al conveni per a la creació d’un  
Fons  Social  d’Habitatges,  establert  entre  els  Ministeris  d’Economia  i  Competitivitat,  de  
Foment, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la Plataforma del Tercer Sector, i el  
sector bancari. 

2. Facultar l’alcalde president de la corporació per a la signatura d’aquesta adhesió i dels  
actes administratius que se’n derivin.

3. Notificar el present acord als interessats que constin a l’expedient.

MOCIONS
8.  Moció del  Col·legi  d'Advocats de Granollers contra la Llei  de col·legis i  serveis 
professionals
El secretari llegeix la moció del Col·legi d'Advocats de Granollers contra la Llei de col·legis i 
serveis professionals. Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció que presenta el Col·legi d'Advocats de Granollers al plenari de l'Ajuntament,  
contra la Llei de col·legis i serveis professionals
Antecedents
L'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Granollers té els seus orígens fa just ara noranta anys. El seu  
naixement, el juliol de 1923, es troba íntimament lligat a un importantíssim esdeveniment  
històric per a Granollers, com va ser el seu reconeixement com a ciutat, segons el títol que  
va ser atorgat l'any 1922 pel rei Alfons XIII. En aquest context els advocats que exercien a la  
ciutat van considerar necessari i oportú, aprofitant la nova embranzida que prenia la ciutat  
de dotar-se d'un Col·legi professional que els agrupés i dignifiqués la seva funció, amb un  
fort arrelament a la ciutat.

En el moment de la creació del col·legi ja s'hi varen inscriure 41 advocats, un nombre de  
professionals que en aquella època ja era força important. Des d'aquells inicis el nombre de  
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col·legiats no ha parat de créixer, fins arribar els actuals sis-cents cinquanta, dels quals uns  
cinc-cents són exercents i uns cent-cinquanta no exercents.

Cal  tenir  present  que  les  seves  finalitats  essencials  són  l'ordenació  de  l'exercici  de  la  
professió  d'advocat,  la  representació  exclusiva  d'aquesta,  la  defensa  dels  interessos  
professionals dels col·legiats, i, sobre tot, el compliment de la funció social que correspon a  
l'advocacia i la col·laboració en la promoció i administració de la justícia, com són, entre  
altres, la gestió dels torn d'ofici -que presta assistència gratuïta als ciutadans- i, col·laborant  
amb Ajuntaments en el Servei Intermediació Hipotecària i Servei d'Orientació Jurídica.

Davant la possible supressió de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers que estableix  
l'avantprojecte de llei de serveis professionals,

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

Manifestar que el Col·legi d'Advocats de Granollers amb 90 anys d'història és una de les  
institucions en què s'estructura la societat civil i ha desenvolupat un important paper al llarg  
de la història en defensa de l'estat de dret i dels drets humans, i especialment d'aquells  
col·lectius que han sofert la violència o marginació, pel que rebutgem qualsevol supressió  
d'una institució que és necessària i és un valor de la nostra ciutat.

9. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA exigint la retirada del Projecte de llei orgànica 
de millora de la qualitat educativa (LOMCE)
La presidència explica que les tres mocions següents tracten sobre LOMCE i  han estat 
presentades per diferents grups. En la Comissió Informativa es va valorar presentar una sola 
moció, però CiU volia que es passessin per separat.

A continuació el secretari llegeix la part dispositiva de la moció.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i manifesta que el seu grup vota a 
favor de la moció i de les dues següents, perquè diuen el mateix, però en la línia que s'ha fet 
servir en un punt anterior vol dir que en la Junta de Portaveus es va decidir fer un refós i  
aprovar una moció única de l'Associació Catalana de Municipis. Vol deixar clar al Ple que per 
petició  d'algú,  s'han separat  les mocions.  Són tres mocions que diuen més o menys el 
mateix, amb alguns matisos, però es podria haver mantingut el que es va comentar en el 
seu moment. Reitera que el vot del PSC és a favor.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, CiU, ICV)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions: 0

Per tant,

MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D’ICV-EUiA  DE  L’AJUNTAMENT  DE  PARETS  DEL 
VALLÈS EXIGINT LA RETIRADA DEL PROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE 
LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE)
Atès que el Consell de Ministres del passat divendres, 17 de maig de 2013, va aprovar el  
Projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per a que es doni pas  
al seu tràmit parlamentari.

Atès  que  el  Consell  Escolar  Municipal  de  Parets  del  Vallès  en  reunió  celebrada  el  
proppassat 5 de juny de 2013 a l’ajuntament, va aprovar un manifest en pro de l’educació i  
contra els plantejaments relatius a aquesta llei.

Atès que en el transcurs d’aquesta reunió, el membres de la comunitat educativa de Parets,  
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educadors, directius i membres representants de les AMPAS locals varen expressar la seva  
indignació i un clar i contundent rebuig a la mateixa.

Atès que el text actual ha estat aprovat sense consens amb la comunitat educativa, ni amb 
els agents socials ni amb els governs autonòmics ni locals, ni amb els partits polítics de  
l’oposició.

Atès que la LOMCE és la setena reforma en profunditat de la norma estatal d’educació en  
35 anys de democràcia i  la  seva manca de consens anuncia una vuitena reforma,  una 
situació inèdita a la resta de països europeus i que provoca incredulitat, incertesa, frustració  
i indignació en el professorat i en el conjunt de la societat.

Atès que la LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, pretén segregar els alumnes en  
funció de la llengua i relega el català com assignatura no troncal. Re centralitza les decisions 
educatives pel que fa al currículum ja que l’Estat espanyol marca la major part de continguts  
(assignatures troncals) i té la voluntat d’homogeneïtzar l’educació de forma efectiva creant  
nombroses avaluacions o revàlides comunes per a tot l’Estat espanyol com a eina de control  
sobre la metodologia, el contingut i els valors i com a condicionant als mestres a l’hora de  
prioritzar continguts.

Atès que la LOMCE va molt  més enllà dels aspectes lingüístics i  re centralitzadors més  
criticats pel govern de la Generalitat de Catalunya i ataca la cohesió social perquè no fa cap  
referència als alumnes amb necessitats educatives específiques, segrega els alumnes per  
capacitats des de 2n. ESO amb la creació de tres itineraris acadèmics diferenciats, separa  
els alumnes en funció de l’elecció de l’assignatura de religió i incentiva la segregació per  
sexes blindant els concerts econòmics a les escoles que la practiquen.

Atès que també fomenta l’exclusió i la segregació i promou la competència entre l’alumnat i  
entre els centres per damunt del valor de la cooperació i del treball en equip. Prioritza els  
resultats  per  davant  de  la  qualitat  i  de  l’equitat  dels  processos  educatius,  preveu  la  
publicació de rànquings i, fins i tot, mesures correctores pels centres amb baixos resultats.

Atès que la LOMCE va en sentit contrari a la necessària laïcitat del sistema educatiu perquè  
elimina  l’assignatura  d’Educació  per  la  Ciutadania  i,  atenent  les  pressions  de la  cúpula  
eclesial, torna a col·locar amb força la religió com assignatura que compta per a la nota final  
d’ESO.

Atès  que  també  és  un  atac  al  model  d’escola  democràtica  perquè  la  participació  del  
professorat i de les famílies queda reduïda, es redueix igualment l’autonomia dels centres,  
els consells escolars seran consultius i perden competències en favor de les direccions i les  
direccions són escollides amb més intervenció per part de l’Administració.

Atès  que  la  LOMCE  relega  els  governs  locals  perquè  els  municipis  deixen  de  ser  
interlocutors per a la programació de l’oferta educativa i no tindran representants en els  
consells escolars d’escoles concertades. Fet que quedarà reforçat per la reducció de les  
competències municipals prevista en la reforma de la Llei de Bases de Règim Local.

Atès que la LOMCE defineix l’educació com un servei i no pas com un dret i afavoreix la  
privatització i l’esperit mercantilista. Amplia la durada dels concerts econòmics a sis anys,  
blinda les escoles d’èlit que segreguen els alumnes per sexes, permet la selecció d’alumnes,  
crea rànquings de resultats i no assegura la gratuïtat en l’educació infantil i en els estudis  
post-obligatoris.  Tampoc  garanteix  l’oferta  pública  suficient  en  un territori  perquè l’oferta  
s’ordenarà en funció de la demanda de les famílies i, per tant, l’escola pública pot quedar  
com a oferta subsidiària de la concertada.

Atès que la LOMCE també oblida aspectes fonamentals com l’educació de les persones  
adultes i l’educació al llarg de la vida.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA
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1. Exigir al govern de l’Estat espanyol la retirada del Projecte de Llei de Millora de la Qualitat  
Educativa (LOMCE) perquè si s’aplica significarà una pèrdua de la qualitat de la participació  
de la comunitat educativa i dels governs locals, perquè atempta contra la cohesió social i la  
immersió lingüística a Catalunya, recentralitza, segrega i mercantilitza l’educació i perquè  
tindrà un impacte negatiu en la qualitat de l’educació.

2. Exigir el cessament immediat del ministre d’educació, Sr. José Ignacio Wert, per la seva  
manca de diàleg i de consens amb la comunitat educativa, els agents socials, els governs  
autonòmics i locals i els partits polítics de l’oposició.

3.  Instar  al  govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  tota  la  comunitat  educativa  de  
Catalunya a mantenir el sistema d’immersió lingüística i el conjunt de programes de cohesió  
social, malgrat l’aprovació de la LOMCE.

4.  Sol·licitar a les entitats municipalistes de Catalunya, FMC i ACM, i de l’Estat espanyol,  
FEMP,  un  posicionament  contrari  a  la  LOMCE  basat  en  tots  els  aspectes  descrits  en  
aquesta moció.

5. Traslladar aquests acords a la Presidència del govern de l’Estat espanyol, al Departament  
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de  
Catalunya i de les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a  
l’Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM),  a  la  Federació  Española  de  Municipios  y 
Provincias (FEMP),  als  centres  educatius  i  a  les  organitzacions  de  Pares  i  Mares  del  
municipi.

10. Moció del grup municipal de CiU en defensa del model educatiu i  lingüístic de 
Catalunya i de rebuig de LOMCE
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció i les votacions són les següents:

Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, CiU, ICV)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions: 0

Per tant,

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), EN DEFENSA DEL  
MODEL EDUCATIU I LINGÜÍSTIC DE CATALUNYA I DE REBUIG DE LA LOMCE
El Consell de Ministres del Govern espanyol, del passat divendres 17 de maig de 2013, va  
aprovar el projecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE en  
castellà)  que  suposa  una  recentralització  flagrant  de  les  competències  en  matèria  
educativa que tenen les  comunitats  autònomes i  un  atac frontal  al  model  educatiu  i  
lingüístic que fa més de trenta anys que funciona amb èxit a Catalunya.

El projecte de llei aprovat no segueix cap criteri pedagògic, ni tècnic ni acadèmic, sinó  
que  segueix  únicament  criteris  polítics  i  partidistes,  tot  constatant  que  la  voluntat  
expressada fa uns mesos pel ministre Wert d’espanyolitzar els alumnes catalans és real i  
que compta amb el suport del President Rajoy, de tot el govern espanyol i també del Partit  
Popular en el seu conjunt.

La LOMCE és una enorme ferida a l’autogovern de Catalunya i a la dignitat institucional, ja  
que si  finalment  el  projecte de llei  aprovat  divendres  passat  acaba esdevenint  una llei,  
suposarà un atac a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a la Llei d’Educació de Catalunya.  
Aquesta llei no pretén en cap cas millorar aspectes pedagògics, sinó que el seu únic objectiu 
és recentralitzar en el govern espanyol les competències en educació.

Catalunya disposa d’un model educatiu i lingüístic que, en els més de trenta anys que fa  
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que funciona, s’ha demostrat que  és un èxit des del punt de vista pedagògic i social.  
Aquest  model  garanteix  el  coneixement  equivalent  del  català  i  del  castellà  i  garanteix,  
sobretot, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes de Catalunya  
independentment  de  la  llengua  i  l’origen  de  cadascú.  Un  fet  que  demostra  el  ple  
coneixement  d’ambdues llengües és  que en les  proves d’avaluació fetes l’any 2010 pel  
Ministeri d’Educació van donar com a resultat que el nivell de coneixement del castellà per  
part dels alumnes catalans era superior al de la mitjana de l’Estat.

Malgrat la difícil situació econòmica i financera i la falta de recursos, la bona feina de la  
comunitat educativa en el seu conjunt està fent possible començar a donar la volta a les 
xifres de fracàs escolar de Catalunya.  El  Govern català està obert  a parlar  d’aquelles  
reformes que puguin contribuir a la lluita contra el fracàs escolar, però en cap cas es podrà  
acceptar  una  llei  que  vagi  contra  l’escola  catalana,  contra  la  llengua  catalana  i  contra  
l’autogovern de Catalunya.

En cap cas, la recentralització de competències que pretén el projecte de la LOMCE no  
és la solució per a la millora de la qualitat educativa. No hi ha cap motiu que faci pensar  
que  la  recentralització  comportarà  una  millora  dels  resultats  escolars,  ja  que  en  les  
comunitats  autònomes  on  l’Estat  té  competències  en  educació  no  s’ha  aconseguit,  en  
absolut,  millors resultats que els que s’aconsegueixen en aquells territoris que tenen les  
competències en educació, com és el cas de Catalunya. 

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

1. Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) aprovat  
pel  Consell  de  Ministres  del  Govern  espanyol,  el  qual  imposa  una  recentralització  de  
competències en matèria educativa, un atac directe a l’autogovern de Catalunya i al model  
català d’immersió lingüística, reformes que en cap cas no milloraran la qualitat educativa i  
per  contra  implicaran  un  augment  de  les  desigualtats  socials  entre  els  alumnes  i  una  
disminució de la participació de la comunitat educativa.

2. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no només  
no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a la cohesió  
social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes plantejats per la  
societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües d’origen.

3. Donar  ple  suport  al  Govern  de  la  Generalitat  i,  concretament,  al  Departament  
d’Ensenyament en la defensa del nostre model educatiu i lingüístic, així com en totes les  
accions pertinents per a la defensa i preservació del model català d’immersió lingüística,  
amb més de 30 anys d’història i d’èxits.

4. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya, al President del Govern espanyol i al Consell Escolar Municipal.

11. Moció del grup municipal del PSC sobre el model educatiu i social de Catalunya 
(LOMCE)
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció i les votacions són les següents:

Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, CiU, ICV)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions: 0

Per tant,
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Moció del  grup municipal  del  PSC sobre  el  model  educatiu  i  social  de Catalunya  
(LOMCE)
El  Govern central  ja ha  aprovat l’avantprojecte de la reforma de la  Llei Orgànica per a la 
Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE, per discutir-lo al Congrés.

Una Llei que, tal i com està plantejant el Govern estatal, segrega triplement: per llengua, per  
sexe i per capacitats. La LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, d'escola catalana,  
trencant  el  principi  d'igualtat  a  l'escola  i  erosionant  una societat  cohesionada en el  seu 
conjunt.

Es  tracta  d’un  nou  exemple  de  la  voluntat  recentralitzadora,  retrògrada,  anacrònica  i  
segregadora  del  Ministre  Wert  i  la  LOMCE,  i  la  instrumentalització  de  l’educació  amb  
finalitats ideològiques i polítiques del govern del PP. La LOMCE representa una involució del  
sistema  educatiu  perquè  defensa  un  model  classista,  competitiu,  on  els  monopolis  del  
mercat i de l’Església estan per davant del servei públic democràtic i participatiu.

És un atac frontal contra un model educatiu comprensiu, sense classificacions de l’alumnat  
per les seves capacitats i/o possibilitats econòmiques. Un model educatiu en el que té raó  
de ser la diversitat de les matèries i en el que el volum horari de les mateixes se singularitza  
en funció del model lingüístic que hem escollit i en funció de l’entorn territorial en el que està  
ubicat l’escola. Un model d’èxit  en el que l’escola ha de ser el centre del sistema i que ara  
és  vol  menysprear  atacant  les  competències  del  govern  de  la  Generalitat  en  matèria  
educativa i  menystenint la capacitat de participació i  decisió del conjunt  de la comunitat  
educativa i de la societat catalana.

És  per  aquest  motiu  que  recentment  vam participar  a  la  recent  cimera  catalana  sobre  
educació: per defensar el model d'escola catalana pública, inclusiva, laica, que no segrega i  
de qualitat, que històricament hem defensat els i les socialistes.

Volem, en definitiva, fer un front comú en defensa del model d'escola catalana amb el màxim 
consens entre pares, mares, estudiants, sindicats i grups polítics. Un model que defensa el 
dret a l'educació, així com el model d’immersió lingüística. Aquest és el model que defensem 
i vam tenir un paper determinant en la seva creació. Rebutgem fermament la politització que 
constantment es fa de la llengua i d’un problema que no és real ni rellevant a la societat  
catalana.  Utilitzarem  tots  els  instruments  disponibles  i  donarem  suport  a  les  accions  
jurídiques pertinents en defensa del nostre actual model d’immersió lingüística a l’escola  
catalana. 

Avui però, l'escola catalana no pateix només per la denominada llei Wert, sinó també per les  
polítiques de CiU,  del  president  Mas i  de  la  consellera  d'Ensenyament,  Irene Rigau.  El  
Govern  ha  anunciat  la  inversió  de  8'8  milions  d'euros  més  IVA en  la  construcció  de  
barracons, el tancament de 7 escoles i 73 grups de P3 públics, i que destinarà 24 milions  
d'euros a escoles d'elit. Tot, amb un professorat sobre explotat, pressionat i retallat.

Des del PSC, volem compartir el nostre neguit amb el conjunt de la comunitat educativa i els  
partits  d'esquerres,  en  defensa  d'una  xarxa  pública  d'educació,  davant  l'atac  frontal  a  
l'escola pública que suposa la LOMCE. Denunciem aquesta reforma ideològica, el retrocés  
en el model educatiu que suposa i la complaença i manca de voluntat de CiU. Si bé Wert i  
Mas discrepen sobre la llengua, coincideixen en la resta. Així i pel que fa al Govern català, li  
demanem que es prohibeixi  subvencionar  les escoles que separen l’alumnat  per  sexe i  
destinar més recursos a beques menjador.

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

1. Demanar que es retiri el projecte de llei orgànica (LOMCE) presentat pel Govern del PP  
fins que no hi  hagi  un ampli  consens de la  Comunitat  Educativa sobre el  contingut  del  
mateix. 
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2. Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants  
d’entitats, agents educatius i partits polítics contra l’actual projecte de reforma que proposa  
el Govern espanyol.

3. Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments disponibles i  
per  dur  a  terme les  accions  jurídiques  pertinents,  com ara  el  recent  recurs  al  Tribunal  
Constitucional contra la LOMCE, en defensa del nostre actual model d’escola catalana.

4. Recolzar el Govern català -atenent l’acord de la cimera d’educació- en la defensa de  
l’actual  model  d’immersió  lingüística  sustentat  en  l’actual  marc  regulador  de  l’Estatut  
d’Autonomia i  la Llei  d’Educació de Catalunya,  atès que garantitza el  domini d’ambdues  
llengües cooficials, al finalitzar l’educació obligatòria.

5. Demanar al Govern català que accepti dues esmenes a la Llei d'Educació de Catalunya 
perquè es prohibeixi el concert a les escoles que separen els alumnes per sexe i per tal que 
sigui preceptiu consensuar amb els ajuntaments el possible tancament d'una escola pública 
en una població.

6.  Defensar  una  escola  pública  catalana,  laica,  inclusiva,  equitativa,  oberta  a  l’entorn,  
diversa  i  integradora  -sense  itineraris  diferenciats-  que  tingui  autonomia  de  gestió  i  
d’avaluació, en la que es trametin els valors i els continguts democràtics. Una escola en el  
marc d’un sistema que entengui el fet educatiu en totes les seves dimensions, es vertebri  
sota l’acció i la corresponsabilitat de les administracions públiques i faci possible una real i  
efectiva involucració dels agents socials.

7. Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: pedagògicament legitimat,  
jurídicament  viable  i  socialment  acceptat,  que  ha portat  resultats  netament  positius  per  
l’educació del  nostre país,  donant  lloc  a un sistema educatiu  que en cap cas ignora el  
coneixement del castellà.

8. Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat  
de  Catalunya,  a  la  presidenta  del  Parlament  de  Catalunya;  als  grups  parlamentaris  del  
Parlament  de  Catalunya;  a  la  Conselleria  d’Ensenyament;  als  grups  parlamentaris  del  
Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i  
de la Federació de Municipis de Catalunya.

12. Moció del grup municipal del PSC en defensa d'una reforma constitucional federal
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que ja ha comentat en altres 
plens, que fer aquest tipus de proclames més bé de posicionament des del punt vista que si 
federalistes, que si independentistes, des del punt de vista del seu grup creu que aquest 
tipus de mocions, encara que tenen el dret a presentar-les evidentment,  no s'haurien de 
passar pel Ple, perquè fer posicionar a la resta de grups en qüestions de tipus partidista no 
és política, que és el que venen a fer aquí, almenys és el que s'intenta. Creu que aquest 
tipus de mocions no són les més adequades. El PSC fa una proposta federal com podria ser 
una proposta independentista per qualsevol altre grup.

El seu grup va presentar l'opció del dret a decidir, que és el que voldrien, que per sobre de 
tot la gent es pugui expressar.

El PSC en el seu moment va formar part del Pacte Nacional pel Dret a Decidir al Parlament 
de Catalunya, ara resulta que es crea el comitè parlamentari per al dret a decidir i el PSC no 
en forma part. Creu que el PSC ben bé no sap on està i a sobre es troben que l'Ajuntament 
ha de decidir sobre la reforma constitucional federal.

La presidència intervé i indica al senyor Folguera que a part de les opinions personals sobre 
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el PSC, que se cenyeixi més al punt de la moció.

El senyor Folguera indica que el Ple no és el lloc idoni per fer propaganda del posicionament 
polític del dret a decidir. La situació és la que hi ha, evidentment, però ha de dir que el PSC 
no sap gairebé per on va i venen aquí a fer propaganda. Prega que no ho facin. No votarà ni 
a favor ni en contra, sinó que no votaria, però s'hauria d'aixecar i ara no en té ganes, per 
això simplement s'absté.

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i pregunta per quina raó la moció de 
l'Associació Catalana de Municipis no ha anat al Ple, si és la que precisament figura en el 
punt. Creu que aquesta també s'hauria de votar.

La  presidència  explica  que  derivat  de  la  Junta  de  Portaveus  la  moció  de  l'Associació 
Catalana  de  Municipis  es  portava  a  Ple,  de  la  qual  havien  parlat,  i  aglutinava  les  tres 
mocions dels diferents grups i així estalviaven al secretari haver de llegir tres mocions sobre 
la LOMCE, que venen a dir  el mateix.  CiU durant aquests dies, amb el seu ple dret,  va 
informar el secretari que volia que les mocions es presentessin per separat i van presentar la 
seva moció. En aquest cas el que s'ha decidit és presentar les tres mocions de les diferents 
formacions polítiques i es va avisar a tots els grups.

La resta de grups vota en contra.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 7 (PSC)

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

Abstencions: 1 (ICV)

Per tant, no s'aprova la moció següent:

Moció del grup municipal del PSC en defensa d'una reforma constitucional federal
35  anys  després  de  l'aprovació  de  la  Constitució  espanyola,  creiem  que  ha  arribat  el  
moment de revisar a fons el funcionament de l'Estat de les Autonomies, que, en la nostra  
opinió, acumula problemes importants.

L'Estat de les Autonomies ha estat una etapa molt positiva. Ens ha permès viure en pau i en  
llibertat.  A Catalunya  ha  significat  l'època  amb  més  autogovern  i  progrés  de  la  nostra  
història.

EI món local ha estat el gran oblidat d'aquest procés. La descentralització del poder polític i  
de l'administració ha anat del centre cap a les autonomies però ha deixat de banda el món  
local,  que encara hem d'assumir  competències i  gestionar situacions sense disposar de  
l'autoritat ni dels recursos necessaris. Això ho vivim cada dia i ara, amb la crisi econòmica i  
social, encara més.

Els problemes de l'encaix entre Catalunya i Espanya han anat  creixent i  necessiten una 
resposta que, fins ara, hem estat incapaços de donar. Ara convé obrir un nova etapa que  
superi la situació de bloqueig institucional i polític que vivim, amb un nou marc de relacions  
entre Catalunya i Espanya.

Volem una  Catalunya  plena,  socialment  avançada,  reconeguda  i  respectada.  Que lideri  
l'Espanya plural i oberta. Amb un nou finançament que sigui just, que ens ha de permetre  
atendre les demandes socials i iniciar el camí de la recuperació econòmica per tornar a ser  
un dels motors del desenvolupament d'Europa.

Estem convençuts  que per  assolir  aquest  objectius  el  federalisme és  el  camí.  Per  això  
proposem una reforma constitucional federal, acordada i dins del marc legal, basada en els  
plantejaments d'unió i llibertat, autogovern i govern compartit.

Els objectius de la nostra proposta són els que hem inclòs dins les anomenades "4 erres"  
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del  federalisme:  Reconeixement  de  la  plurinacionalitat,  Regles  de  distribució  de  
competències, Recursos (finançament just) i Representació (Senat federal). Parlem doncs  
de  reduir  la  conflictivitat  competencial;  assegurar  la  representació  de  les  comunitats  
autònomes en la governança de l'Estat; garantir la suficiència, la solidaritat, l'equitat dels  
recursos  i  el  finançament  de  les  administracions;  i  reconèixer  el  caràcter  plurinacional,  
pluricultural i plurilingüístic de l'Estat.

La proposta federal és la solució per reconduir adequadament les relacions entre Catalunya  
i Espanya, però és també la solució perquè el món local tingui el nostre protagonisme com a  
administració més propera als ciutadans.

Des dels ajuntaments treballem cada dia amb diàleg social,  respecte a la pluralitat,  fem  
pactes  i  acords  i  governem des  de  la  proximitat.  Aquest  són  els  pilars  on s'assenta  el  
federalisme.

Es tracta d'obrir  a Espanya,  per primera vegada,  des de la Transició,  el  debat  sobre la  
reforma federal de la Constitució. Som conscients que el camí no serà fàcil ni ràpid, però el  
volem iniciar des del convenciment que serà molt més planer, profitós i compartit que no pas  
el xoc de trens als que ens abonen alguns plantejaments.

Per tot plegat proposem que el Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès acordi:

1. Defensar la necessitat d'impulsar una reforma constitucional federal, acordada i dins del  
marc  legal,  basada  en  els  principis  d'unió  i  llibertat.  Que  reconegui  a  Catalunya  i  que  
resolgui les nostres urgents necessitats de finançament i que doni al món local.

2. Instar el Govern català a encetar amb urgència el diàleg amb el Govern de l'Estat, per tal  
de possibilitar la celebració d'una consulta -legal i acordada- a la ciutadania catalana per  
decidir sobre el seu futur i sobre el nou marc que ha de determinar les relacions i l'encaix de  
Catalunya a Espanya.

3. Comunicar aquest acord al President del Govern d'Espanya, al President de la Generalitat  
de  Catalunya,  a  la  presidenta  del  Parlament  de  Catalunya;  als  grups  parlamentaris  del  
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als  
presidents  de  l'Associació  Catalana  de  Municipis,  i  de  la  Federació  de  Municipis  de  
Catalunya.

13. Moció del grup municipal del PSC sobre la situació actual dels joves a Catalunya
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció.

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup vota a 
favor, però sembla que en el primer punt de la moció el PSC va dient les coses en veu alta, 
perquè són l'equip de govern i vol que acordin en una moció: Impulsar des de l'Ajuntament  
mesures  contra  l'atur  juvenil  que  de  manera  transversal  impliquin  totes  les  àrees  de 
l'ajuntament,  prioritzant  les  polítiques  de  promoció  econòmica  í  creació  d'ocupació  
adreçades especialment als i les joves.

Bé, doncs que l'apliquin, no cal que ho acordin.

La presidència apunta que el NOPP els digui què han de fer i què no han de fer. Ho tindran 
en compte.

La senyora Martí indica que ells també s'ho diuen en una moció.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció del grup municipal del PSC sobre la situació actual dels joves a Catalunya
Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de manifest la  
precària situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels col·lectius més vulnerables  
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enfront la dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica.

La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és d'un 52,7%,  
arribant a un nou màxim històric.  L'atur entre la població de 16 a 19 anys arriba fins al  
77,3%. A Catalunya hi ha 264.200 joves d'entre 16 i 29 anys a l'atur. L'atur de llarga durada  
pels joves de 16 a 29 anys és del 18,8%, el que representa només una mica menys de la  
meitat  del  total  de  joves  aturats  (39,9%).  L'atur  de  llarga  durada  afecta  més  als  joves  
(18,8%) que als adults (12,7%), deixant de ser un fenomen exclusiu dels majors de 45 anys.

Però  l'anàlisi  de  la  realitat  va  més enllà  de les  dades  periòdiques de  l'Enquesta  de la  
població  Activa  (EPA) i  és  que darrere d'aquestes dades hi  ha  joves en risc  d'exclusió  
laboral  desencadenant  en  exclusió  social,  veient  minvades  les  seves  possibilitats 
d'emancipació. Segurament la generació millor preparada de la història és, avui en dia, una  
generació hipotecada de per vida.

Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya ha acordat la  
celebració d'un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya. Aquesta petició  
va ser refermada, també, a través d'una resolució aprovada per unanimitat el passat 2 de  
març a l'Assemblea General Ordinària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la  
plataforma que aplega a 95 entitats juvenils d'àmbit nacional i consells locals de joventut  
d'arreu del país.

La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la reforma del  
mercat laboral, especialment la situació laboral entre els i les joves, la taxa d'atur i la taxa  
d'ocupació. Les persones joves que s'amaguen darrere les dades no poden ser oblidades  
pels governs. Cal concentrar els esforços de tot un país en la lluita contra l'atur juvenil. No  
invertir en la joventut implica no invertir en el país, esdevenint un problema col·lectiu que  
necessita solucions reals si no volem que Catalunya deixi de ser un país per a joves.

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

1. Donar suport a la celebració del Ple monogràfic sobre la situació actual de la joventut al  
Parlament de Catalunya.

2. Impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l'atur juvenil  que de manera transversal  
impliquin totes les àrees de l'ajuntament, prioritzant les polítiques de promoció econòmica í  
creació d'ocupació adreçades especialment als i les joves.

3.  Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que posi en marxa un pla de xoc  
contra l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte la creació de nova ocupació i les  
condicions  de  treball  dels  joves,  amb  indicadors  i  eines  que  permetin  avaluar  el  seu  
compliment.

4. Instar a les administracions a fomentar un canvi en el model productiu incrementant els  
recursos destinats a investigació.

5. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula de diàleg amb 
sindicats,  associacions  empresarials,  sectors  socials,  forces  polítiques  i  entitats  
municipalistes per pactar mesures per a la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur  
juvenil.

6.  Instar  al  Govern de la  Generalitat  de Catalunya a garantir  la  suficiència de recursos  
econòmics  i  humans  per  fer  front  a  totes  les  necessitats  de  formació,  orientació  
intermediació laboral dels aturats/des, donant continuïtat laboral als orientadors del SOC.

7. Comunicar  aquests  acords  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  als  grups  
parlamentaris del Parlament de Catalunya.
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14. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA per garantir els tres àpats al dia a tots els 
infants en situació de vulnerabilitat tots els dies de l'any
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció del grup municipal d'ICV-EUiA per garantir els tres àpats al dia a tots els infants  
en situació de vulnerabilitat tots els dies de l'any
Atès que cada dia constatem l’agreujament de la situació de patiment i de risc per a moltes  
persones i famílies, que cada cop són més a prop del llindar de pobresa o extrema pobresa  
a la nostra ciutat.

Atès que l’índex de pobresa infantil i la vulnerabilitat social de la infància és creixent als  
nostres  pobles  i  ciutats  i  han estat  detectades situacions  de  dificultat  en  l’accés a  una  
alimentació digne i suficient entre els infants.

Atès que els col·lectius que treballen amb la infància a Catalunya han aixecat la veu d’alerta  
pels problemes d’alimentació que pateixen molts nens i nenes que no veuen satisfetes les  
seves necessitats diàries.

Atès  que  el  nombre  de  famílies  que  s’adrecen  al  Banc  d’Aliments  cada  cop  és  més  
important; una part important d’elles no tenen cap altra forma d’aconseguir aliments ja que la  
crisi els ha deixat sense cap font d’ingressos econòmics; el nombre de persones que han  
hagut de recórrer a la sol·licitud d’ajuts s’ha incrementat exponencialment els darrers dos  
anys i la situació es torna particularment crítica en el cas dels nens i les nenes. 

Atès que en reiterades ocasions aquest Ple ha aprovat i ratificat la Declaració de Drets dels  
Infants on s’expressa de forma clara i contundent que s’ha de garantir i prioritzar la seva  
protecció.

Atès que des del curs 2011/12 el Departament d’Ensenyament ha retallat  de forma molt  
important  les  beques  a  l’escolarització  i  menjador  de  les  escoles  bressols,  primària  i  
secundària, i que molts alumnes ja no disposen d’aquest recurs necessari.

Atès que aquest fet està provocant que famílies amb problemes econòmics estiguin donant  
de  baixa  als  seus  fills  i  filles  dels  menjadors  escolars  i  les  escoles  bressol  per  la  
impossibilitat de pagar les quotes tot i l’esforç que s’està realitzant des dels Serveis Socials  
municipals per pal·liar aquestes situacions.

Atès que en molts casos aquesta escolarització, a més de la seva importància educativa,  
significa per a un bon grup de famílies la forma d’assegurar que els infants facin al menys un  
àpat diari en condicions.

Atès  que  aquestes  situacions  castiguen  directament  als  sectors  més  vulnerables  de  la  
ciutadania i suposen una discriminació d’aquests a l’accés als serveis educatius així com un  
impediment al treball per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania.

Atès  que  des  d’ICV-EUiA  pensem  que  l’administració  més  pròxima  al  ciutadà,  el  seu  
Ajuntament, ha de ser la més sensible, solidària i combativa davant de les dificultats i el  
patiment que viuen les persones, davant les conseqüències d’aquesta crisi, posant tots els  
possibles mitjans al seu abast, i en especial atenció als nostres infants per tal d’assegurar  
que els nens i les nenes tinguin garantits els 3 àpats del dia; així, i a través del servei de  
menjadors escolar, facilitar que cap d’ells es quedi sense esmorzar, dinar i berenar; i que  
aquest ajuntament ha de contemplar trobar fórmules que garanteixin la prestació d’aquest  
servei durant el període no escolar. 

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

1. Instar al Govern municipal a convocar de forma urgent a tots els directors/res dels centres  
escolars del municipi (llars d’infants i centres de primària i secundària) amb els responsables  
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dels nostres Serveis Socials per activar un protocol immediat de detecció de casos i posada  
en  marxa  dels  mecanismes  i  accions  necessàries  per  evitar  qualsevol  possible  cas  de  
manca  de  qualsevol  àpat  o  insuficient  alimentació  adequada  de  qualsevol  infant  del  
municipi. 

2.  Instar al Govern municipal a fer el seguiment continuat en el temps del protocol i  les  
accions de xoc, així com informar als Grups de l’oposició d’aquest seguiment.

3.  Instar al Govern municipal a trametre i  demanar al  Departament de Benestar Social  i  
Família  i  al  Departament d’Educació de la Generalitat  de Catalunya a garantir  el  suport  
econòmic i de recursos necessari per a solucionar aquesta problemàtica d’urgència social.

4. Exigir  al  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  el  pagament  
immediat de tot el deute corresponent a les beques menjador ja atorgades pels alumnes  
d’ensenyaments universals i obligatoris.

5. Demanar al mateix Departament, l’increment de la partida de beques per escoles bressol i  
per  menjador  en l’escolarització universal  i  obligatòria  donada la major  necessitat  social  
d’aquestes a causa de l’actual situació de crisi i l’enorme índex d’atur i de persones sense  
prestacions.

15.  Moció  del  grup  municipal  del  PSC  de  suport  als  clubs  i  entitats  esportives 
amateurs, d'esport base i al voluntariat esportiu de Catalunya, que darrerament estan 
sent el blanc d'actuacions injustificades d'inspecció de treball i la Seguretat Social
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, CiU, ICV)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions: 0

Per tant,

Moció del grup municipal del PSC de suport als clubs i entitats esportives amateurs,  
d'esport base i al voluntariat esportiu de Catalunya, que darrerament estan sent el  
blanc d'actuacions injustificades d'inspecció de treball i la Seguretat Social
Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social que han rebut nombroses  
entitats  i  clubs  esportius  catalans  amateurs  i  d’esport  base  en  els  darrers  mesos  han  
despertat una gran preocupació i inquietud en aquest sector, ja que en molts casos s’han  
tancat amb sancions que les entitats no poden afrontar.

En la gran majoria de casos, els clubs esportius amateurs, d’esport  base i el voluntariat  
esportiu són entitats sense ànim de lucre que no tenen capacitat per complir les obligacions  
laborals,  fiscals,  de  prevenció  de  riscos  laborals,  etc  que  marca  la  llei,  pensada  per  a  
empreses mercantils. 

En aquesta moció, no s’insta a vulnerar la llei ni que el sector de l’esport es consideri com  
un col·lectiu que rep un tracte de favor; el que es demana és l’adaptació del marc normatiu a  
la realitat del teixit esportiu català, ja que la normativa actual en matèria de seguretat social  
pot suposar la fi de l’esport català.

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

1.  Demanar a la Conselleria d’Empresa i Treball la suspensió temporal de les actuacions  
inspectores a les entitats esportives amateurs i d’esport base i la definició en el marc jurídic  
de les relacions laborals, col·laboracions i voluntariat dels clubs i entitats esportives amb  
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caràcter específic.

2. Plantejar la necessitat que el Govern de la Generalitat negociï amb l’Estat una modificació  
de la legislació estatal pel que fa a la cotització i liquidació dels drets de la seguretat social  
en l’esport amateur i el voluntariat esportiu.

3. Demanar la creació d’una taula de treball amb representació de la Secretaria de l’Esport,  
les entitats municipalistes, la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya) i la UFEC  
(Unió de Federacions Esportives de Catalunya) per tal de cercar fórmules per regular el  
voluntariat esportiu.

16. PRECS I PREGUNTES
16.1.  Pren  la  paraula  la  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  exposa  que  s'acaben 
d'inaugurar les obres dels Horts del Rector i els desaigües no funcionen. Ahir a les 16 h hi 
havia bastant aigua en unes obres que s'acaben d'executar, d'inaugurar i de celebrar una 
festa.  El mateix va passar en el  moment de la inauguració del Raval.  Pregunta com és 
possible que no s'hagin fet els desaigües adequadament.

Pregunta per què el reg automàtic, que també s'acaba d'inaugurar, també falla.

16.2.  La senyora  Martí  pregunta  per  què en alguns parcs,  com per  exemple  el  de  Cal 
Jardiner, el reg rega moltes estones el carrer en comptes del parc.

16.3.  La senyora Martí, quant al  tema de l'aigua i  de les ajudes que es parlava abans, 
explicarà un fet bastant desagradable, com és que se li hagi tallat el subministrament d'aigua 
a un avi que viu sol a l'Eixample, perquè no pagava el servei i se li ha deixat en una situació 
de certa indefensió. El seu grup no sap si la companyia d'aigües ha fet les averigüacions 
oportunes, però pregunta que com pot tallar l'aigua a una persona que està sola i que a més 
a és molt gran, quan l'aigua és un servei prioritari i  no com d'altres serveis,  encara que 
també necessaris no són prioritaris, com potser la llum o el gas, per això el NOPP sempre ha 
defensat  que la  gestió  de  l'aigua  sigui  pública  i  que  no es  privatitzi  ni  concerti.  Aquest 
exemple que ha explicat serveix per reiterar el que tantes vegades ha defensat el seu grup.

16.4. La senyora Martí explica que el seu grup ha observat fa un temps i reiteradament que 
el parc de la Linera està en una situació de degradació constant, tant pel seu manteniment, 
com per la situació de la gespa. És una llàstima que un parc important, central i que dóna 
servei a un gran nombre de persones estigui en la situació que està. Prega que es prenguin 
mesures i que s'habiliti  el que calgui perquè aquesta situació no continuï, ja que és una 
llàstima.

16.5. La  senyora  Martí  prega  que  es  faci  un  repàs  general  de  tot  el  mobiliari  urbà, 
especialment del que està en els parcs, perquè alguns llocs dels parcs i els bancs presenten 
un estat deficitari i en algun cas perillós, perquè hi ha components metàl·lics. Per això prega 
que es realitzi un repàs general de manera ràpida, perquè a l'estiu s'utilitzen més els parcs, 
que no pas a l'hivern.

16.6. La senyora Martí explica que per una qüestió d'ordre creia que era important fer aquest 
prec en el punt que tocava, que era abans de començar els punts de l'ordre del dia del Ple, 
però com no ha estat possible ho presenta ara.

Els  grups NOPP i  CiU fa un temps van presentar  una moció,  en la  qual  demanaven a 
l'alcalde que es complís l'article 22.2, de la Llei 7/1985, de règim local, que diu textualment 
que corresponen al Ple les atribucions, el control i la fiscalització dels òrgans de govern. 
També diu que malgrat que es convoquin comissions informatives, comissions de comptes, 
consells escolars i consorcis, en tots els plens ordinaris ha de constar un punt en el qual 
digui control i fiscalització dels òrgans de govern.
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No estan gens d'acord amb l'informe que va enviar el secretari, perquè el que disposa una 
llei no pot alterar-ho un Reglament, ja sigui un reglament a nivell estatal o municipal. El Ple 
del  30 de juny de 2011,  que és  el  segon Ple  que va tenir  lloc  després de l'inici  de  la 
legislatura, va acordar crear tres comissions informatives. Una de Via Pública, una altra de 
Govern, i una altra de Serveis Personals. En aquell Ple el NOPP va dir que tenia interès en 
què les comissions es reunissin periòdicament, però no s'han reunit. Es va acordar que  les 
comissions serien d'estudi, d'informe i de consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre 
al Ple. És a dir que es va obviar una part del que diu l'article 17 del Reglament, que diu que 
les comissions informatives també podrien ser del control de la gestió.

La senyora Martí continua exposant que les comissions creades tampoc serveixen per això, 
perquè no es van acordar d'aquesta manera, però encara que s'haguessin acordat, i si es 
corregeix i es rectifica, això tampoc no obvia que el Ple ha de mantenir el punt sobre el 
control i la fiscalització dels òrgans de govern. En qualsevol cas, prega que s'inclogui en les 
sessions ordinàries aquest punt a partir d'ara. Això és una pràctica de transparència i que el 
legislador quan va legislar va fer-ho precisament perquè els grups que no estan al govern 
disposin de la màxima informació. Val a dir que el legislador va legislar molt bé, perquè va 
donar les màximes atribucions a qui governa, i ho va fer molt bé, però també va designar als 
grups  de  l'oposició  determinats  drets  entre  els  quals  hi  ha  aquest,  el  del  control  i  la 
fiscalització dels òrgans de govern.

L'equip de govern a vegades parlar de transparència, doncs això seria un exercici fantàstic 
de transparència i als grups els facilitaria el coneixement i el seguiment de l'equip de govern, 
i no pas alterar la marxa de l'equip de govern. Per tant, demana que s'inclogui a partir d'ara 
en els plens ordinaris el punt de control i fiscalització dels òrgans de govern.

16.7. La senyora Martí indica que el NOPP i CiU el dia 21 de juny passat van presentar una 
sol·licitud de convocatòria d'un Ple extraordinari amb una ordre del dia determinada. L'ordre 
del dia té quatre punts:

1. Donar compte de la Sentència de la Secció Octava de l'Audiència Provincial de Barcelona 
d'absolució del senyor Sergi Mingote i Joan Seguer del delicte de descobriment i revelació 
de secrets.

2. Donar compte de l'Auto número 69/2013, del Jutjat d'Instrucció número 5 de Mollet del 
Vallès,  de sobreseïment  lliure  i  arxiu  de la  causa després  que Sergi  Mingote  acusés  a 
dirigents de CiU per publicar informacions en relació a l'ús que fa l'alcalde del cotxe oficial de 
l'Ajuntament i el seu perfil polític.

3.  Donar compte de la  Sentència 15/13,  de l'Audiència Provincial  en el  procediment del 
Jurat, que ha condemnat a Sergi Mingote i Joan Seguer del delicte de malversació de fons 
públics.

4. Acordar, si procedeix, encarregar una auditoria dels comptes de l'Ajuntament.

La proposta la van presentar el  dia 28. La legislació preveu que l'alcalde té 15 dies per 
convocar el Ple, el qual no s'ha convocat, ja que el termini va acabar abans d'ahir, el dia 16, i 
el secretari ha facilitat un informe, però no de l'alcalde, del qual discrepen.

La senyora Martí formula el prec al secretari perquè convoqui els regidors del consistori per 
celebrar el Ple extraordinari el dia 27 de juliol, a les 12 h, ja que és tal com diu l'article 45 del 
ROM, que es tenen 15 dies hàbils per convocar-lo i sinó queda convocat, diu textualment 
que quedarà automàticament convocat al desè dia hàbil següent a les 12 h, hora que serà 
notificada pel secretari de la corporació a tots els regidors.

Per tant observen que d'acord amb el ROM i la llei quedarà automàticament convocat, per 
tant el prec que adreça és que es convoqui en compliment de l'article 40 del ROM. I no es 
pot  alterar  l'ordre del dia,  perquè queda molt  clar  que sumen el  nombre de regidors de 
l'oposició que indica la llei per demanar un Ple extraordinari. Si l'alcalde diu que aquests 
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punts no poden anar-hi al Ple de què serveix la possibilitat que dóna el legislador de poder 
convocar plens extraordinaris.

Creu que el secretari ha obviat un article del ROM que és clau, com és el 39.2, que diu 
textualment  que en el  cas  de  les  sessions extraordinàries  convocades a  sol·licitud  dels 
membres  de  la  corporació,  que  és  el  cas,  la  convocatòria  ha  d'incloure  l'ordre  del  dia 
proposat  per qui hagi adoptat  iniciativa; l’expressat ordre del dia podrà ser modificat per 
l’alcalde o l’alcaldessa motivadament.  Motivadament vol dir canviar. Entén que l'alcalde no 
pot canviar l'ordre del dia, però sí l'ordre en el qual es debaten i el desenvolupament dels 
punts de si es voten o no.

En la Comissió es va dir que no podia ser perquè les sentències no eren fermes, però en 
cap lloc de la llei diu que s'hagin de donar compte de sentències fermes o no.

El dia 2 de juny de 2010 va tenir lloc un Ple extraordinari amb caràcter d'urgència, no un Ple 
extraordinari, sinó un Ple extraordinari amb caràcter d'urgència per parlar d'una determinada 
sentència que no era ferma i l'aprovació d'un determinat manifest.

La senyora Martí creu que s'ha de mantenir la convocatòria, que els punts tracten sobre 
donar compte, i que són informatius, i que el contingut de les sentències afecten l'alcalde i 
l'exalcalde de Parets de forma explícita, i per tant és un tema d'interès general que no es pot 
continuar parlant a través de la premsa. Prega al secretari que convoqui a tots els regidors 
per al dia 27 de juliol a les 12 h, en compliment del ROM.

16.8. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que com cada any ja 
s'acosta la Festa Major i prega que l'equip de govern parli amb la gent del servei de neteja, 
perquè facin una neteja especial o un dispositiu especial pels carrers al voltant de la Linera. 
L'any passat van haver-hi moltes queixes de les comunitats de veïns de l'esmentada zona i 
realment si un es passeja a partir de les 12 h la pudor és important. Com segurament el 
servei de neteja per si sol no té per què saber-lo, estaria bé que a qui li pertoqui es posi en 
contacte amb l'empresa i que se'ls instrueixi sobre els carrers i les zones a netejar, encara 
que sigui a peu, i no es pugui anar amb camió.

16.9. Igual passa amb en el tema de la seguretat en la Festa Major, s'ha d'intentar que no es 
facin botellones a les afores del poble, i sobretot ni dins del poble. A les afores ja és més 
incontrolable, però s'ha d'intentar controlar perquè cada vegada ve més gent de fora i estaria 
bé que es tingués un dispositiu com toca.

16.10. En la línia que parlava la senyora Martí de la moció presentada sobre el control i la 
fiscalització dels òrgans de govern, CiU subscriu el que ha dit, encara que el seu grup ho 
havia enfocat diferent. Al cap i a la fi és una qüestió de voluntat de l'alcalde i això és evident i 
és així, i com l'alcalde sempre parla de transparència, avui han entrat al Google han posat 
ordre del dia d'Ajuntament i dins de la primera pàgina de recerca han agafat l'Ajuntament de 
Montmeló, ordre del dia, punt número 14 donar compte de resolucions dictades per l'alcalde 
i acords adoptats per la Junta de Govern.

Granollers,  punt  número  2  control  i  fiscalització  del  Ple  dels  òrgans  de  govern  de  la 
corporació i en concret acords adoptats per juntes de govern locals en sessions de la 19 a la 
22, etc. Etc.

Ajuntament de Cubelles, donar compte dels decrets d'Alcaldia, donar compte dels decrets 
número, dues pàgines senceres de números.

Ajuntament de Montornès, punt número 2, assabentat dels decrets dictats entre el 10 i el 27 
de gener; punt número 8 sessió de control dels òrgans de govern. I  hi ha més. Això és 
transparència, el que no entén és que els grups hagin de demanar via moció, i explicar i 
justificar i demanar una cosa que és evident que es fa en molts ajuntaments.

16.11. Pel que fa a la petició del Ple extraordinari, conjuntament amb el NOPP. Explica que 
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poc abans de venir avui han rebut l'informe dels serveis jurídics. No ha tingut temps de llegir-
lo detingudament, però que sí que acaba amb una frase que la veritat que és bastant clara i 
deixa palesa l'actitud, no sap si de l'alcalde o del secretari o de qui li toqui. És una actitud 
absurda i gens democràtica. Entén que el seu grup es cenyeix al Reglament, en canvi el 
secretari es basa en el ROF que és d'aplicació supletòria com si fos bàsic i no és així, ja que 
el  reglament  bàsic  és  el  de  Règim  Local,  que  pel  qual  es  regeix  la  Llei  municipal  de 
Catalunya. L'informe diu que els regidors quan sumen més d'una quarta part tenen dret a 
demanar el Ple extraordinari.

L'equip de govern ha demanat una Comissió Informativa extraordinària i així es cura en salut 
i es cobreix les esquenes. Avui expiraven els 15 dies en què l'alcalde tenia la facultat de 
demanar el Ple i entenen que en el màxim de 10 dies el secretari haurà de convocar-lo.

16.12. Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que des de l'últim Ple 
ordinari el seu grup ha obert una línia de contacte amb la gent del carrer perquè expliquin els 
seus dubtes i preguntes adreçades al Ple. ICV va demanar en el seu moment la possibilitat 
de dur a terme audiències públiques a Parets, sol·licitud que va denegar l'equip de govern. 
Entén que és una bona eina perquè la gent del poble pugui dir la seva al Ple i transmetre a 
la Junta de Govern els seus neguits. Farà lectura dels missatges que ha rebut i  a partir 
d'aquí prega que prenguin nota∫i si rep resposta l'adreçarà als interessats perquè estiguin 
ben informats.

No dirà els noms de les persones perquè no és apropiat dir-lo per micròfon, però si l'equip 
de govern ho desitja en el seu moment els comentarà. Comença pel primer prec, el qual 
està en la línia del que reclama ICV. Es tracta d'una ciutadana que diu que cal un repàs 
important de totes les voreres del municipi. És un tema punyent, perquè hi ha voreres molt 
malmeses.

L'equip de govern és cert que va dir que hi ha un programa de reparació constant de les 
voreres,  però el  problema és que segurament  la  gent  demana una mica el  que ICV va 
demanar en el seu moment, que hi hagi un pla integral de reparació de voreres.

Fa qüestió de 10 o 15 dies que una veïna va caure i es va trencar el canell. Hi ha drames 
constants amb el tema de les voreres. Coneix la complexitat de l'assumpte perquè el tema 
de l'arbrat és important, les arrels, que fan malbé les voreres. La ciutadania coincideix amb 
els grups quan fan segons quins tipus de reclamació. Veuen que arreglen part de voreres, 
però en definitiva demana un pla integral de reparació de voreres del municipi. Ja sap que 
l'equip de govern dirà que està previst i que es farà; però hi ha una ciutadana que diu que ja 
és hora de pensar-hi. Potser en comptes de fer places noves i carrers nous, etc. Haurien de 
reparar tot  el  que està vell  i  més si  hi  ha conseqüències com aquestes que són greus, 
perquè cauen moltes persones i es fan mal.

16.13.  El  senyor  Folguera  continua exposant  que hi  ha  una ciutadana que comenta és 
perillosa la carretera que dóna entre el barri Cerdanet i Cal Jardiner, ja que no hi ha vorera 
per als vianants i els cotxes van per on volen. Comenta que va parlar amb l'alcalde, el qual 
va dir que hi ha un projecte de futur. Pregunta per quan, perquè els veïns del Barri Cerdanet 
volen anar al Barri de les Amèriques sense por que un cotxe els atropelli. Aquesta ciutadana 
ho reclama.

16.14. El senyor Folguera explica que una altre ciutadà demana que es controli l'incivisme, 
ja que sembla que va en creixendo. ICV ja va parlar també d'aquest tema i va demanar que 
es fessin campanyes perquè la gent fos més cívica.

16.15. El senyor Folguera manifesta que una altra ciutadana comenta que va aparcar uns 
moments en una zona de càrrega i descàrrega. Que accepta que va aparcar malament i que 
la multa se la mereixia, però la multa anava de 60 a 200 €, li van caure 200 €. És un pal  
important  tenint  en  compte  que  el  municipi  no  és  conflictiu  a  l'hora  de  l'accés  per 
l'aparcament i amb 200 € es pot omplir un carro de la compra. Creu que ha estat excessiva 
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la multa per la infracció que era, i que són excessives segons quines actuacions.

16.16. Referent al tema del lloc en el qual es celebra la Festa Major, ha de dir que els veïns 
estan una mica cansats de la fira i suggereixen que s'instal·lin les atraccions de la fira en la 
zona del pavelló, ja que tallen el carrer Víctor Català i han d'aguantar sorolls, inseguretat i 
brutícia. Els veïns s'han trobat persones pixant dintre de l'escala o demanant pels pisos i 
sempre acaben tots mig bojos. Demana que la Festa Major es desplaci a una altra zona 
menys conflictiva pel que fa al tema de la convivència.

16.17. El  senyor  Folguera  exposa  que  una  ciutadana  demana  explicacions  sobre  el 
panorama de les escoles bressol del municipi, en què educadores van al carrer perquè no 
es posen solucions. El servei no ha millorat com en altres municipis, que ofereixen varietat 
horària i de preus. La ciutadana diu que l'interessaria portar al seu fill de 8.30 h a 13 h i 
pagar proporcionalment, en comptes d'una jornada sencera més matiners, que no s'ho pot 
permetre. O sigui, que diu que no es despatxi a tanta gent, i que aquesta s'utilitzi per donar 
un millor servei i no haver d'assumir tants costos a l'hora de deixar els seus fills a les escoles 
bressol.

El senyor Folguera manifesta que espera resposta a totes les preguntes efectuades per 
poder-les traslladar als interessats.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i exposa 
que algunes de les afirmacions són correctes i d'altres no.

Explica que el reg automàtic de tant en tant dóna algun problema en alguns parcs. Quan el 
senyor Folguera parlava del problema de l'incivisme i de veure com es controla, ha de dir 
que l'incivisme en el municipi, suposa que en tots, però a Parets creix molt, i han doblegat 
sortidors o li han donat algun cop de peu, que modifica la seva trajectòria i acaba mullant on 
no toca, fins que es repara, i fins al moment que li tornen a donar un cop de peu al sortidor 
un altre cop.

Respecte al tall de l'aigua demana que li digui el nom de l'avi i l'habitatge per comprovar-lo,  
perquè coincideix amb la senyora Martí,  en què l'aigua és un bé necessari  per tothom. 
Abans es proposava la prolongació del contracte amb l'empresa CASSA, que preveu una 
aportació de 6.000 € per a casos com l'esmentat, per aquest motiu no té cap sentit  que 
l'empresa actuï  així.  Voldria  comprovar-lo,  perquè si  és així  li  han de dir  alguna cosa a 
l'empresa. Reitera que l'aigua és un be necessari i imprescindible.

El senyor Juzgado continua exposant que s'apunta tots els precs. Quant a la degradació del 
parc de la Linera i la reparació del mobiliari urbà, són coses que han de fer, però com que el 
municipi és gran, a vegades encara que s'actuï en un costat a l'altra no han arribat. Reitera 
que recull els precs, per tenir-los en compte, encara que alguns com el del mobiliari urbà s'hi 
està actuant.

Pel que fa al tema de la neteja a l'entorn del Parc de la Linera, ha de dir que es fa cada any. 
Normalment es preveu sempre una neteja de carrers i de tota una sèrie de coses, perquè 
s'hi aboquen més recursos que els habituals. Esperen que es reuneixi el grau de qualitat que 
demana el portaveu de CiU i els veïns.

La Festa Major és la setmana que ve i actuaran com cada any. L'any passat van haver-hi 
coses que no van ser del tot perfectes i intentaran que aquest any ho sigui.

Respecte a algunes de les preguntes de diversos ciutadans formulades pel senyor Folguera, 
com repassar les voreres del municipi. Explica que l'any passat l'Ajuntament es va gastar 
entre uns 180.000  o 190.000 €. Aquest any s'han previst uns 215.000 €, i d'acord amb el 
contracte  acabarà sent  entre  uns  240.000  €  o  250.000  €.  El  pla  existeix  i  es  van  fent 
actuacions que s'executen i que alguns de vostès veuen, perquè se senyalitza el terra en el 
qual  es  realitzen  les  actuacions  i  les  reparacions  i  esperen  arribar  algun  dia  al  final  i 
començar una altra vegada per l'altra punta per continuar.
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Són conscients que donen moltes dificultats la tipologia dels carrers i  de les voreres del 
municipi, sobretot els de la zona de l'Eixample amb tants arbres. A part de plantejar-se la 
reparació de les voreres, es plantegen i està previst actuar amb un esponjament molt gran 
d'arbres. Quan diu esponjament vol dir la substitució d'arbres, que no són els adequats per 
l'entorn  urbà, en el qual es mouen i se substituiran per altres que no provoquin aquest tipus 
de problemes i no només els de les voreres, sinó altres tipus de problemes. Com ha dit 
treballen amb aquest pla, l'any passat es van destinar 185.000 €, i  aquest any entre els 
215.000 i 240.000 €.

Pren  la  paraula  la  regidora  d'Educació,  la  senyora  Lloret,  i  exposa  que  no  ha  acabat 
d'entendre la última pregunta efectuada pel senyor Folguera. La interessada proposa no fer 
fora a un mestre, perquè ella no hagi de pagar tant en els matiners. A ningú li agrada fer fora 
a ningú, però hi ha menys matrícules en la escola bressol, i si es quedessin amb aquesta 
persona haurien de repercutir el seu sou en altres serveis, o sigui que el que proposa no 
l'ajudaria gens, ja que haurien d'augmentar el preu dels matiners o d'altres serveis.

Com  el  senyor  Folguera  mira  les  preguntes  per  facebook,  que  s'escriuen  de  pressa  i 
corrents i no és intenció. L'Ajuntament subvenciona en part el servei de matiner, però alguna 
despesa ha de tenir. Hi ha dues auxiliars de mestre i a vegades són per dos o tres nens, 
amb el conseqüent cost. L'Ajuntament evita al màxim disminuir la plantilla, de fet aquest any 
apurant a números concrets haurien d'haver rescindit el contracte de més persones, però 
han anat al mínim i com tancaran només una aula, només és d'una mitja auxiliar.

Pren la paraula la regidora de Cultura, la senyora Martínez, i exposa que referent a la Festa 
Major i als veïns que es queixen de la fira, ha de dir que la Festa Major són quatre dies a 
l'any, en què hi ha molta gent que gaudeix de la Festa. Malauradament abans ja han tocat el 
tema de l'incivisme, i hi ha molta gent que és incívica i a vegades la Festa Major pot causar 
problemes a algun veí. Posaran tots els mitjans possibles en seguretat per intentar evitar 
tots aquests problemes.

Respecte a la neteja, són problemes que sempre es posen sobre la taula i es tracten cada 
any i que intenten evitar al màxim.

Hi ha gent que li agrada moltíssim la Festa Major, però hi ha persones que potser no és del 
seu agrat i evidentment troben més pegues que beneficis. L'Ajuntament intenta solucionar 
tots els problemes que es troben, però és clar és Festa Major i sempre hi haurà algú que en 
aquell moment... És cert que la Festa Major es concentra molt en un sector i precisament es 
concentra per intentar evitar al màxim la mobilitat dintre del poble. Que la gent d'un punt de 
la Festa Major no s'hagi de desplaçar a un altre amb cotxe, sinó que ho pugui fer a peu amb 
un radi el més curt possible, a fi de no traslladar aquests problemes a més zones de la 
població, per això es concentra en una zona determinada. Podria ser aquesta zona o una 
altra, potser sí, però en aquests moments és on es tenen els efectius i la Festa Major és una 
qüestió de poble i s'ha de concentrar més en el Barri Antic, que en altres zones, per aquest 
motiu dediquen els màxim esforços en intentar controlar les queixes i evitar problemes.

Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Carmany, i exposa que pel que 
ha comentat abans el senyor Folguera sobre l'incivisme, ha de dir que no només es tracta 
d'un tema, sinó que poden ser molts i si no té inconvenient voldria tenir una conversa amb 
aquesta persona, per això demana que després li  doni el contacte, perquè especifiqui el 
tipus d'incivisme. 

L'incivisme està baixant ja que l'Ajuntament actua a través de campanyes i policia,  però 
poden haver  temes en especial  que afectin  més,  i  no té cap inconvenient  en tenir  una 
conversa amb aquesta persona, perquè li comenti el problema i intentar actuar sobre aquest.

Pel que fa a les sancions de càrrega i descàrrega, ha de dir que qui condueix bé i qui aparca 
bé, normalment no se'l sanciona. El preu de la multa ell no li ha posat, i en qualsevol cas si 
la paga abans de 15 dies té un 50% de descompte i sinó està d'acord el que ha de fer és 
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presentar un recurs en la comissaria, es parlarà amb l'agent, i si l'agent considera oportú 
treure-la, es treu i sinó és així es manté.

Pren la paraula la presidència i manifesta que acabarà la sessió amb un resum dels temes 
que ja s'han exposat. De les aportacions de les preguntes dels tres grups, bàsicament hi ha 
moltes sobre via pública, que amb el que s'ha contestat i amb el que no, s'acabarà de donar 
detall, i es complimentarà la informació que preocupa a tots a fi de tenir el millor municipi.  
Les aportacions són ben rebudes per resoldre petits conflictes i situacions que tenen lloc en 
diferents indrets i posar-hi solució.

Amb  els  altres  dos  temes  que  no  són  de  caire  de  via  pública,  com  és  la  fórmula  del 
compliment de la llei en el control de l'acció de govern, les resolucions, i els decrets entre 
d'altres, explica que en la Comissió Informativa o la Junta de Portaveus es va parlar d'aquest 
tema. En el moment que s'ha presentat la proposta s'ha anat a buscar la fórmula per poder-
la fer. Això és transparència, la no transparència seria dir que no es fa i que no es dóna 
compte, però en cap cas s'ha dit això. El que sí que s'ha fet, és el que es fa amb tot.

La portaveu del  NOPP posa en qüestió  tot  dels  serveis  jurídics  i  els  informes,  però  és 
l'instrument  que  tenen,  demanar  els  informes  preceptius  per  veure  quines  qüestions 
s'ajusten a la legalitat i de quina manera i si es mira el ROM municipal es dóna la fórmula 
que  ja  consta.  L'article  17  diu  que  sota  la  denominació  de  comissions  informatives  es 
constituiran uns òrgans que tindran per objecte l'estudi,  l'informe i la consulta de tots els 
assumptes que s'hagin de sotmetre al Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde o 
alcaldessa, la Junta de Govern i els regidors o regidores que tinguin delegacions i també fa 
referència a tot el tema dels diferents controls que s'hagin d'exercir.

La fórmula de la Comissió Informativa és una bona fórmula, que és la que consta en el ROM 
i és la que es proposa i és la que es tirarà endavant, entenent que amb aquesta es dóna 
resposta a la sol·licitud. És cert que aquí es fan interpretacions i evidentment les opinions 
són personals i ell també dóna la seva quan es diu que es compleixi la llei, s'ha de complir la 
llei que és i no la que a un li sembla que és o que es fa la interpretació de la llei, perquè sinó 
hi haurien moltes de lleis.

La presidència indica que quan es parla de les comissions informatives i  les comissions 
sectorials, probablement sempre es diu que no s'ha de comparar, però en aquest Ple s'ha 
tornat a comparar moltíssim entre municipis. Llavors si s'ha de comparar ha de dir que en 
dos anys a Parets s'han efectuat més comissions sectorials, que en altres municipis en tota 
la  legislatura.  Són  moltes,  són  poques.  Consideren  que  quan  s'han  tractat  temes 
monogràfics  en  què  s'ha  demanat  tenir  informació  més  detallada,  s'han  convocat  les 
comissions informatives i els tècnics han donat compte de cadascun dels temes. Entenen 
que amb la proposta que es presenta, l'equip de govern la inclou amb el que diu el ROM 
sobre el control de la gestió i amb això es dóna resposta legal al que es demana.

CiU també ha fet referència el que fan altres municipis. És curiós però fa poca estona que 
els mateixos municipis signaven un acord. És això que es diu de les controvèrsies, però en 
qualsevol cas és un dret i entenen que la Comissió Informativa és l'instrument.

La presidència indica que pel que fa a la sol·licitud presentada pels grups del NOPP i CiU 
sobre convocar un Ple extraordinari, explica que no ha sentit en cap de les reunions que no 
es pugui  demanar un Ple extraordinari.  Si  els  dos grups volen que es convoqui  un Ple 
extraordinari després del que es va tractar a la Comissió Informativa, llavors el dia 27 a les 
12 h tindrà lloc el Ple extraordinari, com no pot ser d'una altra manera. Però això no és d'ara, 
sinó  que  és  des  del  primer  moment,  ara  bé  és  bo  que  sàpiguen  què  anirà  al  Ple 
extraordinari,  per  veure  si  té  lògica  o  no té  lògica,  que és  el  que  entenien i  van voler 
expressar.

Es va demanar un Ple extraordinari per tractar els diferents punts que s'han llegit. L'equip de 
govern i des que és alcalde totes les sentències que han passat per la taula de plenari han 
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estat sentències fermes. Aquest és un dels temes, que no és el definitiu, però incideix en 
què han estat sentències fermes. Que el plenari i l'equip de govern tingui criteri és lògic, però 
per una altra banda es va donar una explicació, que és bo dir-la perquè llavors s'entén. 
Quan una sentència no és ferma no saps què dictamina. No es pot dir que és una sentència 
que afecta l'alcalde, perquè li afectarà en el moment que sigui ferma, si és que al final li  
afecta,  però en qualsevol  cas convocar  un Ple per  debatre una sentència no ferma, no 
només en aquest cas, sinó en qualsevol cas, no té cap sentit i així es va dir.

Hi ha un altre tema important i és el fet que els esmentats punts no són competència del Ple. 
En la mateixa sol·licitud es demana una auditoria, entre d'altres qüestions. Aquest tema es 
va tractar en un Ple, en què es va demanar amb aquest efecte i que no era competència de 
Ple, sinó de l'Alcaldia, que derivava en competència de la Junta de Govern, ja que aquests 
temes l'Alcaldia els ha delegat a la Junta de Govern.

Ara  el  NOPP i  CiU sol·liciten  el  mateix.  Els  serveis  jurídics  han  elaborat  un  informe al 
respecte. L'equip de govern es basa en els informes de Secretaria i Intervenció, però si això 
ja  no  és  l'adequat  es  trenquen  les  regles  de joc  d'un  estat  de  dret.  En  qualsevol  cas, 
l'informe diu que els punts no són competència del Ple, i a més amb una argumentació clara 
i és que les sentències no són fermes, quan ho siguin es passaran pel Ple. Segurament al 
mes  de  setembre  es  donarà  compte  d'una  sentència  ferma.  En  el  moment  que  les 
sentències siguin fermes es donarà compte, però ara no n'hi ha cap.

El dia 27 de juliol, dissabte de Festa Major, a les 12 h, es convocarà el Ple per seure en 
aquesta taula i dir que no hi ha cap punt convocat a l'ordre del dia, per aixecar-se i marxar. 
És immoral. L'equip de govern es basarà en el que diu l'informe i avança que el dia 27 de 
juliol  no  hi  haurà  cap  punt  d'aquests  dintre  de  l'ordre  del  dia  i  que  no  hi  haurà  punts 
convocats.

Per l'exposat, pregunta als grups del NOPP i CiU si volen que es convoqui el Ple per al dia 
27  de juliol.  Si  s'ha  de fer  es  farà,  perquè  estan en  el  seu  dret  que  tingui  lloc  el  Ple, 
simplement ho pregunta perquè és la reflexió que van fer, i que sota aquesta reflexió no 
tindria lloc el Ple, ara veuen que els esmentats grups sol·liciten que es convoqui, per aquest 
motiu pregunta si continuen amb la idea de convocar el Ple per al dia 27 de juliol.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i manifesta que el seu grup entén que 
el Ple tindrà lloc amb els punts.

La presidència respon que no, ja que els punts no es convoquen a l'ordre del dia. Li consta 
que la informació no només s'ha facilitat a la Comissió Informativa, sinó en dies posteriors 
mitjançant  els  òrgans  jurídics,  el  secretari.  Reitera  que  els  esmentats  punts  no  són 
competència del Ple. Quan la senyora Martí diu que estan en el dret de convocar un Ple, és 
cert, però és com si ell per ser alcalde convoqués un Ple per explicar on van de vacances 
els membres del consistori. Aquest punt no es pot incloure dintre de l'ordre del dia, perquè 
no és competència del Ple. 

Tot seguit posa l'exemple, que fa pocs mesos va tenir lloc un Ple en el consistori per dir que 
no era competència del Ple demanar una auditoria, sinó que era competència de l'equip de 
govern, ja que està tipificat, o sigui que convocar un Ple que no té punts perquè no són de la 
seva competència, ho consideren absurd.

Respecte a la immoralitat ve pel cost que li suposa al ciutadà que tingui lloc un Ple que no té 
cap punt,  si  es  parla  dels  més dels  5.000 € que significaria  seure aquí  per  tornar-se a 
aixecar als 10 segons, aquí és quan es refereix a la immoralitat.

La presidència torna a preguntar als grups del NOPP i CiU si continuen sol·licitant que tingui 
lloc el Ple.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que per la seva part volen 
que es compleixi la llei i que es faci el Ple. Entenen perfectament que els punts no es poden 
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 T
www.parets.cat                   



Secretaria General
tocar. Prega a la presidència que es llegeixi l'article 39.2. L'Institut d'Estudis Catalans diu que 
modificar vol dir canviar alguna cosa sense alterar-ne la seva naturalesa i la presidència no 
ha de fer demagògia respecte als costos d'un Ple, perquè el seu grup renuncia a la petita 
aportació que pugui percebre.

La presidència respon que la senyora Martí sap que no pot renunciar-hi a l'aportació.

La senyora Martí diu que hi renúncia i que sinó poden renunciar-hi, l'aportació l'entregaran a 
Càrites.

La presidència manifesta que llavors l'equip de govern considerarà si s'han de fer plens per 
entregar-lo a Càrites. Afegeix que ha entès perfectament a la senyora Martí que vol que es 
realitzi un Ple, amb punts que no són competència de Ple, saltant-se un informe que diu el 
que és.

La presidència exposa que si el NOPP i CiU volen es realitzarà el Ple, al s'adjuntarà l'informe 
que diu que els esmentats punts no són competència del Ple, i per aquest motiu no van al 
Ple. Tot seguit reitera la pregunta de si volen que tingui lloc el Ple.

La senyora Martí respon que ja ha contestat anteriorment i que no té res més a dir.

La presidència indica que la senyora Martí no vol contestar. Ell és clar i ha explicat el que es 
farà, la senyora Martí no és clara, per això li torna a preguntar si vol que es realitzi el Ple.

La senyora Martí respon que tindrà lloc el Ple el dia 27 de juliol a les 12 h, ja que el secretari 
està obligat a enviar la convocatòria, perquè així és com ho diu la llei i no té res més a dir.

La presidència indica que han d'intentar que el tema no es tradueixi en una discussió de pati 
d'escola. La senyora Martí l'entén perfectament, ja que ell no diu que es fa una cosa o no, 
sinó que el dia 27 si els dos grups que ho han sol·licitat i ho volen estan en el seu dret que 
tingui lloc el Ple extraordinari.

L'alcalde el convocarà per al dia 27 de juliol a les 12 h. Aquest Ple extraordinari basat en 
l'informe i en la legalitat, que a la senyora Martí no li agrada, no aniran els punts. Entén 
perfectament l'anàlisi de la senyora Martí i que està en desacord i que a més diu que es fan 
malament i que l'informe està malament i que tot està malament; tot i amb això li torna a 
preguntar a la senyora Martí si continua amb la voluntat de fer el Ple. La senyora Martí li pot 
dir que no vol contestar i ell l'entendrà, però que no li digui que ja ho ha dit, perquè vol saber 
si amb la situació que ell ha comentat la senyora Martí vol seguir fent el Ple. També fa la  
mateixa pregunta als membres de CiU, i pregunta que sabent la situació que es donarà el 
dia 27 volen que es mantingui el Ple.

El portaveu de CiU, el senyor Martín, indica que és evident que amb zero punts a l'ordre del 
dia no faran la tonteria aquesta, però sí que al seu grup li agradaria enviar l'informe jurídic 
que han rebut, però veu que la voluntat és de zero punts a l'ordre del dia, ho han entès 
perfectament. Per part de CiU no hi haurà Ple i no volen fer el que van veure en un acta de 
la Junta de Govern, en què l'únic punt de l'ordre del dia va ser aprovar l'acta de la sessió 
anterior, això evidentment el seu grup no ho vol fer, per aquest motiu millor no parlar de 
costos, ja que aquella sessió va tenir un cost i en aquell moment ningú en va parlar. S'ha de 
rumiar abans de dir les coses alegrement.

La presidència manifesta que no es tracta de dir les coses alegrement o no, sinó que es 
tracta de determinar què es farà el dia 27, i per això ho pregunta, perquè sinó es convocar i 
es farà, però entén que continua sent igual d'absurd. En aquest cas no cal saber l'opinió del 
NOPP, perquè ja l'ha donat CiU.

La presidència indica que pel que s'ha exposat s'entén que no es convoca el Ple del dia 27 i 
desitja a tots una bona Festa Major.
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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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