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

Sessió núm.: PLE2012/2
Caràcter: Extraordinari
Data: 23 de febrer de 2012
Horari: 19:15 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
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 

Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si correspon, la resolució de les al·legacions i la modificació de la relació de 
llocs  de  treball  de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  i  del  Patronat  Municipal 
d’Ensenyament.

3. Acordar,  si  correspon,  la  resolució  de  les  al·legacions  i  l’aprovació  definitiva  del 
pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2012, integrat pel pressupost 
de  la  pròpia  corporació,  del  Patronat  Municipal  d'Ensenyament  i  de  la  societat 
municipal HabitaParets, SL.

4. Acordar, si procedeix, la baixa de l'Ajuntament de Parets del Vallès com a soci de 
l'Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
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5. Aprovar, si escau, el conveni relatiu a la gestió de la residència i centre de dia per a 
la gent gran.

6. Aprovar,  si  escau,  la  constitució  de  l'Associació  de  Municipis  Parc  Territorial  del 
Circuit i els seus Estatuts.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

7. Aprovar, si correspon, una declaració com a obra d'especial interès o utilitat.

8. Aprovar, si procedeix, la modificació de l'Ordenança fiscal en relació als preus de les 
terrasses dels bars.

9. Aprovar, si escau, la posada a disposició d'un solar d'equipaments educatius a favor 
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

10. Moció en relació a l’eliminació de la gratuïtat del peatge de la C-33 a l’alçada de 
Mollet.

11. Moció en defensa dels afectats per les participacions preferents.

Desenvolupament de la sessió

1.  Acordar,  si  escau,  l'aprovació  dels  esborranys  de  les  actes  de  les  sessions 
anteriors

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova els esborranys de les actes dels dies 22 i 29 
de desembre de 2011 i 19 de gener de 2012.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si correspon, la resolució de les al·legacions i la modificació de la relació 
de  llocs  de  treball  de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  i  del  Patronat  Municipal 
d’Ensenyament

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i exposa que tal com es 
va informar en la comissió informativa del passat dijous, l'Ajuntament de Parets mitjançant 
acord plenari de 27 de gener de 2011 va aprovar la seva relació de llocs de treball, que es va 
publicar al BOP en data 21 de febrer de 2011.

La relació de llocs de treball és una de les eines de gestió de Recursos Humans, amb les 
quals han de comptar les administracions públiques a fi  i  efecte d'ordenar amb caràcter 
sistemàtic tots els llocs de treball que formen part de l'organització.

Avui  es  passa  a  l'aprovació  del  plenari  l'actualització  de  l'estructura  administrativa  i  la 
conseqüent modificació i actualització en la relació del llocs de treball. Així doncs, a nivell 
d'organització com es pot veure en l'expedient annex es troben davant d'una reorganització 
de les àrees de Serveis Generals, Personals i Territorials i  una actualització del Patronat 
d'Ensenyament.

L'Àrea de Serveis Generals es passarà a denominar Àrea de Govern, Desenvolupament 
Econòmic  i  Ocupació,  i  es divideix  en tres direccions.  La primera direcció  de Recursos 
Humans, Organització i Serveis Intern, en què s'inclouen Recursos Humans, Organització, 
Comunicació, Participació, Planificació, Innovació i Noves Tecnologies, Seguretat Ciutadana, 
Promoció Econòmica i Arxiu.
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La  segona  direcció  és  la  de  Serveis  Jurídics  i  Contractació,  en  què  està  Secretaria, 
Contractació i l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

La tercera direcció és la de Serveis Econòmics.

La  senyora  Villa  continua  explicant  que  dintre  de  l'Àrea  de  Serveis  Personals  com  a 
diferència està l'adscripció dels conserges dels diferents equipaments municipals, que fins 
ara estaven adscrits al servei de manteniment de l'Àrea de Serveis Territorials i ara s'han 
assignat  a  cadascun  dels  serveis  corresponents  dels  equipaments,  en  els  quals 
desenvolupen les seves tasques.

L'Àrea de Serveis Territorials canvia la seva denominació i es dirà Àrea de Via Pública i 
Cohesió Territorial,  dividida en dos departaments. El primer departament és Urbanisme i 
Habitatge, en el qual està Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, i  el segon Via Pública i 
Serveis Urbans, Manteniment i Obres.

Quant al Patronat d'Ensenyament es procedeix a fer l'actualització dels nombres d'efectius 
de l'escola bressol Gargot i de l'escola Pau Vila, d'acord amb les modificacions d'ampliació 
de la plantilla i amb l'amortització aprovades mitjançant els acords dels plenaris de 21 de 
juliol de 2011 i 22 de desembre de 2011. També s'incorpora el sistema de provisió de llocs 
de treball del Patronat d'Ensenyament, d'acord amb allò previst a la normativa vigent.

La senyora Villa passa a fer un repàs de les al·legacions presentades pel grup del NOPP, 
CiU, i ICV.

Quant a la primera pregunta sobre modificar la relació de llocs de treball i la plantilla de 
l'Ajuntament,  i  canviar  la  forma  de  provisió  de  lliure  designació  en  els  llocs  que 
corresponguin, explica que en base a la moció presentada pels esmentats grups, aquests ho 
interpreten erròniament, ja que han entès que la provisió de llocs de treball és un mètode 
que  no  respecta  el  principi  d'igualtat  d'oportunitats  i  que  ha  de  presidir  qualsevol 
convocatòria pública de personal.

Cal tenir present que la provisió de llocs de treball només és per personal que ja té una 
plaça en funció pública. No es tracta d'un procés de selecció per accedir a la funció pública i 
recorda que només es pot  accedir  a través d'oposició o concurs oposició.  La normativa 
preveu a l'article 78.2, de la Llei  7/2007, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic,  o l'article 
661.1 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, dos procediments per proveir els llocs 
de treball. Un és el concurs de mèrits i l'altre la lliure designació, que són els llocs als quals 
han fet referència.

La senyora Villa recorda que és un procediment de concurs intern per ocupar els llocs de 
treball, que s'han previst a la relació de llocs de treball, tenint en consideració les dimensions 
de l'Ajuntament i la potestat d'autoorganització.

Normalment els de lliure designació solen ser per llocs de responsabilitat, per això entenen 
que no precedeix contemplar la proposta presentada.

En la segona proposta que demanden, sobre la modificació de la relació de llocs de treball, 
incorporant els diferents imports de complement específic brut anual de cada lloc de treball, 
cal dir que en l'actual escala retributiva es contemplen diferents conceptes producte d'acords 
singulars de negociació col·lectiva, que requereixen d'una anàlisi i d'un nou acord dels nous 
representants actuals dels funcionaris i del personal laboral per tal de refondre els mateixos i 
tornar a tenir els corresponents conceptes retributius que tocaria. Per tant, entenen que en 
aquests moments no procedeix contemplar aquesta proposta.
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En el  tercer  i  darrer  punt,  sobre  modificar  la  relació  de llocs  de treball  i  la  plantilla  de 
l'Ajuntament, incorporant la forma de provisió de cadascun dels llocs de treball del Patronat 
Municipal, la senyora Villa explica que s'ha contemplat aquesta modificació, que es porta a 
aprovació de plenari, delimitant les formes de provisió de concurs o de lliure designació de 
llocs de treball del Patronat Municipal d'Ensenyament.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i  exposa que el seu grup ja va 
manifestar  la  seva  posició  respecte  al  tema  de  la  relació  de  llocs  de  treball  i  amb  la 
intervenció de la regidora hi ha conceptes confosos, perquè hi ha tres documents claus en la 
qüestió de Recursos Humans. Un és la relació de llocs de treball, l'altre la plantilla i l'altre 
l'oferta pública, en la qual hi ha la manera de provisió, però el que no es pot fer és confondre 
i barrejar els documents. El document de la relació de llocs de treball,  que és el que es 
pretén aprovar, que va conjuntament amb el pressupost és un document perfectament definit 
i el NOPP en la moció que ha presentat demana fonamentalment dues coses, una que es 
tregui  el  nombre tan important  fins  a  un  total  de  20  places,  en  les  quals  es  preveu  la 
possibilitat de lliure designació o bé de concurs.

En la relació de llocs de treball només s'hi pot posar una opció per la forma d'accés, no 
poden existir totes dues, fins i tot fa mal als ulls que l'Ajuntament de Parets tingui 20 places 
que es puguin nomenar de lliure designació. El seu grup no diu quants hi ha d'haver, però 20 
segur que no.

En la relació de llocs de treball s'ha de posar el complement específic de cadascun dels 
treballadors tal com diu la llei, i això no es pot dir que es posarà quan ho hagin discutit amb 
els sindicats. Amb els sindicats discutiran el que vindrà, però de moment la gent deu estar 
cobrant un determinat complement específic, per això aquest complement ha de ser-hi.

La senyora Martí continua exposant que en la relació de treball manquen encara més coses, 
perquè si se la miren, per exemple en la de la Generalitat de Catalunya hi ha moltes més 
columnes i hi falta l'import del complement específic, que hi hauria de ser-hi, perquè és una 
mancança que té la relació de llocs de treball. Falta el tipus de lloc. S'ha de dir si és un lloc 
singular, de comandament o és un lloc base. Falta la titulació que es requereix per cada lloc, 
falta l'horari  que s'ha de complir  i  no és menor el  tema de l'horari  perquè la Policia per 
exemple té uns horaris especials. Si és horari especial hi ha d'haver una E de Especial. Hi 
ha d'haver una columna de formació específica. Són mancances que té la relació de llocs de 
treball. L'al·legació anava en aquest sentit, que s'incorporessin els esmentats apartats o com 
a mínim els que sol·licitaven en la moció.

Al NOPP li agradaria que el document de la relació de llocs de treball fos un document molt 
transparent i rigorós, com ha de ser en totes les administracions, perquè és un document 
important i la competència de modificació de la relació de llocs de treball està en el Ple, per 
això no entenen dues qüestions de la proposta d'acord. Una, que no s'acorda desestimar la 
moció presentada, que s'hauria de dir per saber que es desestimen els esmentats punts, o si 
s'ha acceptat algun apartat de la plantilla del Patronat Municipal.

El  NOPP no entén el  tercer  punt  que es proposa a l'acord,  que diu:  “Facultar  l'Alcaldia 
perquè  pugui  realitzar  amb  caràcter  previ  les  modificacions  corresponents”.  Si  la 
competència és del Ple per què s'ha de facultar l'alcalde perquè faci modificacions. Quan 
s'hagi de modificar la RLT ha de passar pel Ple. No ha d'haver-hi aquesta delegació, perquè 
una relació de llocs de treball amb una altra, s'assemblen com un ou a una castanya i per 
això és bo que el Ple tingui coneixement de les modificacions que es porten a terme en la 
relació de llocs de treball i alhora que aquest document contingui tots els apartats que no 
conté.
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El NOPP vota en contra tal com ja ho va fer el dia de l'aprovació inicial del pressupost i de la 
relació de llocs de treball, de la modificació de llocs de treball, que és una modificació que es 
fa  quan  a  més  a  més  encara  no  s'ha  aprovat  definitivament  la  que  hi  va  haver  en  el 
pressupost.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que tal com indica l'informe 
del director de Recursos Humans, que va redactar arran de les al·legacions presentades en 
data 8 de febrer de 2012, en el qual diu que la RLT és una eina de gestió a fi  i  efecte 
d'ordenar  tots  els  llocs  de  treball  i  ordenar  les  seves  característiques  bàsiques  a  nivell 
funcional, determinar els seus requisits per a la previsió dels mateixos, així com per fixar el 
valor que ha de tenir a nivell retributiu cada lloc de treball.

És evident que la RLT que es proposa no cobreix totes aquestes funcions, les que el propi 
informe especifica. Pregunta que com es pot fixar el valor retributiu de cada lloc de treball si 
només disposen del grup d'accés i el nivell de destí.

El senyor Matín manifesta que és evident que el document hauria d'indicar el valor retributiu 
de cada lloc de treball  en concepte de complement específic i  aquesta RLT no defineix 
aquest import en cap lloc.

CiU ha revisat diferents RLT d'altres ajuntaments del Vallès igual que el grup del NOPP, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i totes especifiquen l'import en 
concepte de complement específic, que té retribuït cada lloc de treball.

L'equip  de  govern  en  la  Comissió  Informativa  va  dir  que  l'actual  escala  retributiva  de 
l'Ajuntament es contempla en diferents complements en funció de les condicions de treball i 
dels  successius  acords  de  negociació  col·lectiva  i  que  caldrà  procedir  a  refondre  part 
d'aquests en les corresponents retribucions complementàries. Això ho poden entendre, però 
no vol dir que ho comparteixin, perquè l'equip de govern està dient a dia d'avui que no s'ha 
valorat el conjunt de les retribucions, independentment del concepte, les que corresponent a 
complements específics de cada lloc de treball.

Pregunta quin instrument tenen per definir l'actual escala retributiva de l'Ajuntament. No ho 
saben. Tampoc és competència del Ple aprovar l'import del complement específic de cada 
lloc de treball.

CiU sempre ha defensat  la  transparència  en  tot  allò  que  fa  referència  a  l'Administració 
Pública  Local  i  una  RLT  ben  detallada  i  estructurada  és  un  exemple  més  d'aquesta 
transparència, però el document que l'equip de govern proposa aprovar avui deixa moltes 
mancances en aquest sentit i és evident que aquí hi ha punts que grinyolen, que no s'ajusta 
al  que hauria de ser la RLT i les funcions qua hauria de cobrir  una eina de gestió com 
aquesta, en aquest sentit el mateix director de Recursos Humans va comentar que per al 
proper pressupost es tindria la RLT ajustada, segons els barems de transparència.

Per l'exposat, i fins que no es tingui la RLT degudament complimentada, que aporti tota la 
informació que ha de portar i s'ajusti a ser una veritable RLT, CiU no pot aprovar-la i el vot és 
en contra.

Pren la paraula la presidència i explica que en la Comissió Informativa es va detallar la RLT, 
probablement als ciutadans i ciutadanes de Parets els hi sonarà poc menys que a xinès, 
però creu que hi ha dos aspectes claus que cal detallar. Un, tal com ha dit el director de 
Recursos Humans, i com ha fet referència el portaveu de CiU, que és un instrument que no 
s'havia tingut mai, i ara es té. Aquest Ajuntament com molts altres ajuntaments petits, van 
creixent  i  fins que no han tingut  un director  de Recursos Humans, que ha confeccionat 
moltes de les RLT d'ajuntaments tan importants com el de Granollers i Mataró, com és el 
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senyor Diego Castillo, ha fet un treball impressionant per aconseguir un document, que és 
un punt de sortida fantàstic per tenir aquest instrument al qual feien referència i que mai 
havien tingut i ara el tenen.

Un segon aspecte important és que quan el NOPP parla de no mesclar els conceptes, dir 
que hi ha 20 llocs de lliure designació és sensacionalista, sobretot quan no hi ha ni un a 
l'Ajuntament de Parets, o sigui zero. Amb això Parets és una excepció, probablement tots els 
ajuntaments del Baix Vallès, de la comarca tenen el que fa referència la senyora Martí, que 
no són càrrecs de lliure designació, que són càrrecs eventuals o càrrecs de confiança.

És important que la ciutadania sàpiga que no hi ha ni un sol càrrec de confiança en aquest 
Ajuntament. La regidora ho ha explicat de manera molt detallada i molt clara, quan diu que 
no es pot contractar ni una sola persona per lliure designació. La lliure designació és un 
instrument, que abans es deia promoció interna i que quan una persona desenvolupa una 
tasca  de  responsabilitat  i  que  com  ara  hi  ha  una  modificació,  una  reestructuració 
organitzativa se li donen altres tasques, i aquestes tasques poden ser en un càrrec de lliure 
designació,  de ser el  responsable de Joventut  passar  a ser el  coordinador de l'Àrea de 
Joventut. Això són els càrrecs de lliure designació, que es parla dintre de la RLT. En cap cas, 
cap contractació que vingui  del  carrer  pot  ser mitjançant  aquest  model.  Pot  haver-hi  un 
model dintre d'aquest tipus de contractació, la contractació eventual o el càrrec de confiança. 
En aquest Ajuntament torna a repetir no n'hi ha ni un sol càrrec de confiança. 

Tenir  aquest  instrument  que tenen tots  els  ajuntaments com a promoció  interna,  com a 
càrrecs de lliure designació dintre de la pròpia organització és fantàstic, perquè és assimilar-
se al màxim al model empresarial, en el qual es busca l'eficiència i l'eficàcia i intentar ubicar 
a tothom en el lloc més adequat per desenvolupar la seva feina.

L'equip  de  govern  creu  que  té  un  instrument  que  no  havien  tingut  mai,  un  instrument 
important, que es pot millorar i perfeccionar, i com deia el director de Recursos Humans en 
la Comissió Informativa, acabarà sent un instrument molt útil per vertebrar un Ajuntament, 
amb més de 18.000  habitants, necessita tenir aquests instruments, que fins ara no li eren 
tan necessaris.

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que li han atribuït unes expressions 
que el seu grup no ha dit. En cap moment ha parlat de cap càrrec de confiança, és l'alcalde 
qui introdueix aquest element per barrejar les coses i per confondre. Ella no ha parlat res de 
càrrec de confiança, ni ningú ha dit res de càrrecs de confiança, només han parlat de la 
relació de llocs de treball i a la relació de llocs de treball hi ha 20 llocs, que la seva forma de 
provisió és de lliure designació o concurs oposició. Estan aquí escrits i no se'ls inventa. Per 
exemple, secretària de l'alcalde, lliure designació o concurs; director de Recursos Humans, 
lliure designació o concurs; responsable de gestió de Recursos, lliure designació o concurs; 
responsable de Comunicació i Premsa, lliure designació o concurs. És això el que diu. En 
cap moment ha parlat de càrrecs de confiança, que en aquest Ajuntament no n'hi ha, però 
no s'ha de confondre l'expressió càrrec de confiança, amb lliure designació, perquè pot ser 
sí que es complirà això que diu l'alcalde, que la gent que els està escoltant li deu sonar molt 
estrany. Molta gent que els està escoltant sap perfectament del que s'està parlant i no es pot 
intentar confondre.

El NOPP ha deixat bastant clar el tema de la relació de llocs de treball i en cap moment no 
ha fet servir ni una sola vegada l'expressió “càrrec de confiança”.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

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

Abstencions: 0
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Per tant i,

Vist l’expedient aprovat en sessió plenària de data 21 de gener de 2011 , publicat en el  
BOPB en  data  21 de febrer  per  la  que es  va  aprovar  la  relació  de llocs  de treball  de  
l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Vist l’informe del Director  de RRHH i Organització de data 8 de febrer de 2012 relativa  
l’actualització de l’estructura administrativa en les tres àrees i la conseqüent modificació i  
actualització de la relació de llocs de treball . 

Vista la moció presentada pels grups municipals NOPP, CIU i ICV-EA-EPM . de data 14 de  
gener de 2012 en relació a modificar la relació de llocs de treball en determinats aspectes . 

Vista la proposta de modificació de relació de llocs de treball presentada pel departament de 
Recursos Humans. 

Atès que procedeix modificar la Relació de llocs de treball i d’acord amb l’article 22 lletra i)  
de la la Llei 7/85 de 2 d’abril , reguladora de les bases de règim local així com l’art. 32.1 del  
Decret 214/90 de 30 de juliol , del Reglament del personal al servei de les entitats locals i a  
l’article 283 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, la modificació de la relació de llocs de treball és  
competència plenària.

Vista la documentació que s’incorpora al present expedient.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1.  Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball  de l’Ajuntament de Parets del  
Vallès, que s’annexa al present expedient. 

2. Donar publicitat del present acord al BOP. 

3. Facultar  l’alcaldia  perquè  pugui  realitzar  amb  caràcter  previ  les  modificacions  
corresponents. 

3. Acordar, si correspon, la resolució de les al·legacions i l’aprovació definitiva del 
pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2012, integrat pel pressupost 
de  la  pròpia  corporació,  del  Patronat  Municipal  d'Ensenyament  i  de  la  societat 
municipal HabitaParets, SL

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i llegeix la proposa d'acord relativa 
a la resolució de les al·legacions i l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de 
personal de l'exercici  2012, integrat  pel pressupost  de la pròpia corporació,  del Patronat 
Municipal d'Ensenyament i de la societat municipal HabitaParets, SL.

Pren  la  paraula  la  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  exposa  que  el  seu  grup  ha 
presentat una al·legació com a grup i després ha presentat una altra conjunta amb els grups 
de CiU i ICV.

En relació a l'al·legació conjunta, no ha quedat gaire clar el contingut de l'al·legació, però la 
van presentar perquè hi ha un reglament al municipi de participació ciutadana, que en el seu 
article 18 diu textualment i val la pena llegir-lo: “Per a l’aprovació de projectes d'especial  
transcendència  pel  municipi,  de  projectes  urbanístics  de  gran  envergadura,  de  plans  
temàtics o sectorials que afecten al conjunt de la ciutadania i del pressupost municipal, s’han 
d’impulsar  de  forma  preceptiva  processos  de  participació  que  seran  recollits  en  les  
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“memòries participatives””.  Per tant, segons l'article exposat del Reglament de participació 
ciutadana estableix que de forma preceptiva s'ha de fer un procés de participació ciutadana 
prèvia a l'aprovació del pressupost.  L'expressió preceptiva vol dir  obligatòria i  en aquest 
pressupost no s'ha fet.

No discuteixen la bondat o no d'haver-lo fet i quin hauria estat el seu abast i el seu contingut, 
el que discuteixen és que s'incompleixin reglaments aprovats pel Ple de l'Ajuntament i a més 
a més aquest no és l'únic. S'incompleix el Reglament de participació ciutadana, el de mitjans 
de comunicació i  del  Consell  Esportiu.  Si  s'elabora un reglament,  el  que s'ha de fer  és 
complir-lo,  no es pot governar amb discrecionalitat.  Si no es pensa ni en fer complir  els 
reglaments, malament. Per això es va presentar l'al·legació, ja que s'havia d'haver fet amb la 
legislació que hi ha de procés de participació ciutadana. Aquesta és la qüestió que defensen, 
sobretot per posar en evidència el fet que no és possible governar amb discrecionalitat.

La senyora  Matí  continua exposant  que les  al·legacions que han presentat  com a grup 
NOPP, per explicar-lo d'una forma resumida, el seu grup va presentar cinc al·legacions.

La primera, el NOPP està en contra que amb la que està caient avui dia en el país, en el  
pressupost de 2012 s'acordi subscriure un nou préstec d'1.478.600 €. És una decisió política 
molt poc encertada perquè el moment no és per incrementar el pes del deute, que ja és 
important a l'Ajuntament.

La  segona  al·legació  es  basa  què  dins  del  projecte  de  pressupostos  no  hi  ha  cap  pla 
d'ocupació.  Amb la  situació  que  avui  té  Parets  de  més de 1.500  aturats  caldria  que  el 
pressupost inclogués algun pla d'ocupació.

Tampoc hi està d'acord en què part del préstec se subscrigui per executar una obra que és 
una ampliació de l'edifici de Cal Jardiner, quan avui l'Ajuntament té molts locals infrautilitzats, 
des de la sala de la Cooperativa, la Marineta i l'edifici de davant de l'Ajuntament.

Hi ha un doble error, endeutar-se, i endeutar-se a sobre per una cosa que en principi no té 
una urgència prioritària.

Una tercera al·legació és que el pressupost hauria d'haver suprimit HabitaParets, SL i donar 
de baixa Vallès Visió o fusionar-se amb una altra televisió i lluny d'això s'incrementen les 
partides en quantitats molt importants.

Un altre apartat és que cal reduir les despeses de les assignacions de l'equip de govern i 
lluny de reduir-se s'incrementen.

A l'apartat  de despeses no dirà  on es produirien  les  baixes  que han presentat,  però  al 
pressupost s'hauria d'especificar molt bé, ja que està d'una forma genèrica, el tema de les 
obres de la xarxa viària, sobretot del Raval amb les quantitats consignades que cal. També 
hi hauria d'haver una partida pressupostada per arranjar la teulada de Can Cot, perquè no 
s'acabi d'ensorrar, i una partida molt important que proposa el NOPP de 200.000 € per als 
plans d'ocupació.

És evident que no s'han tingut en compte cap de les propostes presentades i atès que per 
una banda no es valoren cap de les aportacions en l'aspecte de modificació del pressupost, i 
per l'altra hi ha un incompliment fragant de la normativa municipal, el vot del NOPP és en 
contra igual que en l'aprovació inicial.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que referent al tema de les 
al·legacions conjuntes  presentades  amb el  grup del  NOPP,  subscriu  al  100% les  seves 
paraules.

Respecte a les al·legacions una i dos que va presentar CiU, revisats els diferents informes, 
creu que tot el que afecta al capítol I, a les al·legacions una i dos, continua tenint dubtes i  
continua pensant que no s'acaben d'ajustar a la llei.
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L'equip de govern va reconèixer a la Comissió Informativa i a l'informe d'Intervenció, que 
consta a l'expedient, que hi ha imports corresponents a triennis de les pagues extres que 
estan inclosos a les partides de retribucions bàsiques i que hi ha imports corresponents a 
complements específics de les pagues inclosos en la partida de complement de destí. Si 
això  és  així,  pregunta  per  què,  si  el  propi  pressupost  ja  té  partides  pressupostàries  en 
concepte de triennis i de complement específic es firma una part d'aquests conceptes en 
partides que corresponen a d'altres. No ho acaba d'entendre. En aquest sentit la interventora 
va comentar que si els primers dígits eren els mateixos podien variar les partides, que eren 
vinculades. Tot això fa que interpretar el pressupost sigui bastant complicat.

CiU va votar en conra en el moment de l'aprovació inicial del pressupost, perquè demanava 
més austeritat de l'Ajuntament, i es referia al 3% de reducció del capítol I. L'equip de govern 
el va reduir treient 200.000 € dels plans d'ocupació. És cert que l'equip de govern en el tema 
del 25% de reducció de lloguers ha fet i continua fent esforços. També ha fet un esforç en la 
reducció de les entitats, encara que CiU proposava una mica més de reducció.

En el contracte de la poda de l'arbrat tot i que consta el mateix import estan treballant en la 
reducció del contracte, però continuen havent-hi temes com HabitaParets, SL, que no acaba 
d'entendre i a més quan fa poc que Montornès ha comunicat que deixa aquesta societat 
supramunicipal.  Si  Montornès se'n va es deixa d'ingressar un 22% del pressupost  de la 
societat, i a la pregunta que va fer a la Comissió Informativa es va contestar que era un 
pressupost,  a  CiU  li  estranya  que  tot  i  sabent-ho  surtin  els  mateixos  números,  perquè 
s'hauran de cobrir d'una manera o d'una altra, i els diners hauran d'aparèixer.

El senyor Martín continua exposant que respecte a Vallès Visió, té una partida molt important 
i  és una reducció del pressupost que no afectaria en cap moment a les butxaques dels 
ciutadans de Parets

CiU tampoc acaba de veure l'austeritat en la seva globalitat i el vot del seu grup continua 
sent en contra.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i  exposa que el seu grup vota en 
contra, tenint en compte que en el seu moment es va posicionar en contra en el pressupost i 
no tindria sentit que no ho fes. 

S'ha dit a la taula tot el que s'havia de dir. El seu grup també va fer menció del tema dels 
préstecs, que li preocupa, l'augment sistemàtic del deute municipal. No s'està fent una bona 
reflexió pel que fa a la situació real d'altres municipis i la situació real del país. No acaba 
d'entendre certes despeses que sembla que es mantenen simplement per una voluntat de 
partidisme i propaganda, com és el tema de Vallès Visió, com ja va dir. No vol repetir sempre 
el mateix, ja que la gent que vulgui saber realment què és el que es va dir, només s'ha de 
llegir l'acta del Ple i veurà que coincideix amb el que s'està dient avui. Només vol que es 
reflexioni sobre el fet que aquí hi ha tres partits que ara per ara representen a més gent de la 
que representen vostès, per tant no han de menysprear les seves opinions, ja sap que no ho 
fan, però en tot cas vol que la gent sàpiga, que si coincideixen és perquè realment tots 
veuen que les coses s'estan fent malament, a partir d'aquí que cadascun tregui les seves 
pròpies conclusions. ICV vota en contra.

Pren  la  paraula  el  regidor  d'Hisenda,  el  senyor  Juzgado,  i  exposa  que  respecte  a  la 
intervenció  del  NOPP sobre  el  pressupost  i  de  la  participació  ciutadana,  són  maneres 
d'entendre-ho. El NOPP ho entén d'una manera i l'equip de govern d'una altra i interpreten 
d'una manera el redactat. Amb la resta d'al·legacions només faltaria que coincideixen, està 
convençut  que no podran coincidir-hi.  El  NOPP presenta  un pressupost  alternatiu  al  de 
l'equip de govern i evidentment és impossible que coincideixin, però és una proposta de 
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pressupost  i  per  tant  no  és  una  al·legació,  és  la  seva  voluntat  o  la  seva  demostració 
d'intencions quant al que farien en un pressupost si governessin. L'equip de govern governa 
i ha presentat un altre i aquest és el que porten avui a aprovació.

Respecte a CiU sobre HabitaParets, SL, ja ho ha explicat àmpliament diverses vegades a la 
Comissió Informativa. Un pressupost no és només que això. Hi ha desviacions al cap de 
l'any, sinó no tancarien com han tancat els darrers anys amb un superàvit en els exercicis 
anteriors,  sinó es quadrarien a zero.  Això  vol  dir  que hi  ha desviacions,  que hi  ha una 
previsió i que al final d'any es quadren.

El  senyor  Juzgado  continua  explicant  que  parteixen  d'una  notícia  de  febrer  i  no  de 
desembre, quan es van aprovar els pressupostos de Montornès del Vallès, que han decidit 
intentar gestionar aquest any, que de moment no està clar, però el que està clar és que no 
ho faran amb HabitaParets. Això ho veuran a final d'any a veure si afecta més o  menys. No 
vol  que  se senti  molest  cada vegada  que  posa  aquests  exemples,  però  tampoc  sap  si 
tindran els ingressos de l'Estat i de la Generalitat aquest any, previstos als pressupostos. 
Han elaborat uns pressupostos preveient que aquests ingressos arribarien durant l'any, si 
aquest  no  arriben  s'hauran  d'ajustar  i  fer  les  modificacions  que  calguin  per  ajustar  el 
pressupost.

Quant a la intervenció d'ICV, no pot dir res. Està en el seu dret, ell entén que l'equip de 
govern ho fa malament i l'equip de govern entén que ho fa diferent a com ho faria ICV.

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i puntualitza que el redactat del reglament és 
molt  clar i no és una qüestió d'interpretació. El que s'ha de fer és canviar el tema de la 
participació.

El senyor Juzgado ha dit que el NOPP ha presentat un pressupost alternatiu, i ha de dir que 
el NOPP no és tan pretensiós, perquè no té capacitat tècnica suficient per presentar cap 
pressupost alternatiu. El NOPP ha presentat unes al·legacions, que no es contesten, suposa 
que l'equip de govern està en el dret naturalment de no contestar-les ni de valorar-les.

El NOPP ha fet unes reflexions i unes propostes de modificació i no un pressupost alternatiu. 
No es poden canviar les paraules.

Fa dues reflexions molt polítiques, haurien de valorar el tema de l'endeutament, que és una 
qüestió important. No és moment oportú per endeutar-se i no és lògic, que un pressupost no 
inclogui cap pla d'ocupació, amb la que està caient i més governat pel PSC i el PP. Si fos 
una força d'esquerres seria inadmissible i és inadmissible, que no hi hagi cap mena de pla 
d'ocupació. Aquestes són reflexions i propostes de modificació, que el NOPP les presenta en 
el bon sentit que l'equip de govern les valori, que no ho fa, però tenen tot el dret a fer-les.

La  presidència  exposa  que  per  acabar,  en  aquest  2012  els  plans  d'ocupació  que  no 
existeixen, segons la portaveu del NOPP , ha de dir que ja s'han fet uns 8. En canvi dels que 
sí  que  existien  que  havien  d'arribar  de  la  Generalitat  del  SOC  només  s'han  fet  2,  i 
evidentment  estan  en  una  legislatura  en  la  qual  només  són  afirmacions  i  desmentir 
afirmacions. Saben que aquestes són les regles del joc democràtic. El regidor ha estat molt 
clar. 

La senyora Martí ha dit que no ha presentat un pressupost, l'al·legació és un pressupost en 
el qual marca els imports. La discussió es podria allargar de manera estèril durant molta 
estona, però els posicionaments han quedat molt clars per part de tothom.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

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

Abstencions: 0
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Per tant i,

Atès que en data 22 de desembre de 2011 el Ple municipal va acordar l'aprovació inicial del 
Pressupost General per a l'exercici del 2012 i que l'esmentat acord va ser publicat en el BOP 
de 28 de desembre de 2011 i dins del termini d’exposició al públic s’han presentat les següents 
al·legacions:

Registre d'Entrada nº 618 de data 14 de gener de 2012, els regidors del grup municipal de 
Convergència i Unió (CIU) d’aquest Ajuntament.

Registre d'Entrada nº 624 de data 14 de gener de 2012, els portaveus dels grups municipals 
de Nova Opció per Parets (NOPP), de Convergència i Unió (CIU),  i de Iniciativa (ICV-EA-
EPM), d’aquest Ajuntament.

Registre d'Entrada nº 634 de data 14 de gener de 2012, els regidors del grup municipal de 
Nova Opció per Parets (NOPP) d’aquest Ajuntament.

Atès que d'acord amb el que disposa l’article 170.2 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 

“ Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:

a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix aquesta  
Llei.

b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut  
d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c)  Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són manifestament  
insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst.”

Examinades i informades aquestes reclamacions, es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció 
dels ACORDS següents:

1. Desestimar la nº 1, 2 i 4 i estimar la nº3 de les al.legacions presentades en registre 
d'Entrada nº 618 de data 14 de gener de 2012 pels regidors del grup municipal de 
Convergència i Unió (CIU) d’aquest Ajuntament,  pels motius  exposats en l’informe 
emès pel Director de Recursos Humans i Cap de l’Àrea de Serveis Personals.

2. Desestimar l’al·legació presentada en registre d'Entrada nº 624 de data 14 de gener 
de 2012, els portaveus dels grups municipals de Nova Opció per Parets (NOPP), de 
Convergència i Unió (CIU),  i de Iniciativa (ICV-EA-EPM) d’aquest Ajuntament,  pels 
motius exposats en l’informe emès pel Tècnic de Participació Ciutadana.

3. Desestimar l’al·legació presentada en registre d'Entrada nº 634 de data 14 de gener 
de 2012, els regidors del grup municipal de Nova Opció per Parets (NOPP) d’aquest 
Ajuntament,  atès  les  motivacions  exposades  no  es  troben  dintre  de  les  causes 
previstes a l’article 170.2 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.

4. Aprovar  definitivament  el  pressupost  general  de  l'exercici  2012,  integrat  pel 
pressupost de la pròpia Corporació, del Patronat Municipal d'Ensenyament i  de la 
societat municipal HabitaParets, SL segons el següent detall resumit per capítols:
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PRESSUPOST GENERAL PER A 2012

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
I Impostos directes 11.477.557,00
II Impostos indirectes 225.000,00
III Taxes i altres ingressos 3.348.782,24
IV Transferències corrents 5.020.722,00
V Ingressos patrimonials 182.230,84

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 20.254.292,08
B) OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS
VII Transferència de capital 0,00

IX    Passius financers 1.478.600,00
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 1.478.600,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 21.732.892,08

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS
I     Despeses de personal 8.805.022,53
II    Despeses de béns corrents i serveis 8.073.082,67
III  Despeses financeres 470.232,97

IV    Transferències corrents 873.275,00
TOTAL DESPESES CORRENTS 18.221.613,17

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS

VI    Inversions reals  1.648.600,00
VII   Transferència de capital 0,00
VIII   Actius financers 0,00
IX    Passius financers 1.862.678,91

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 3.511.278,91
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 21.732.892,08

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
I Impostos directes 11.477.557,00
II Impostos indirectes 225.000,00
III Taxes i altres ingressos 2.554.677,46
IV Transferències corrents 3.212.722,00
V Ingressos patrimonials 166.006,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 17.635.962,46

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS

VII Transferència de capital 0,00
IX    Passius financers 1.478.600,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 1.478.600,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 19.114.562,46

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS
I     Despeses de personal 5.988.604,69
II    Despeses de béns corrents i serveis 7.368.793,95
III  Despeses financeres 469.812,97

IV    Transferències corrents 1.776.071,94
TOTAL DESPESES CORRENTS 15.603.283,55
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS

VI    Inversions reals  1.539.600,00
VII   Transferència de capital 109.000,00
VIII   Actius financers 0,00
IX    Passius financers 1.862.678,91

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 3.511.278,91
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 19.114.562,46

PATRONAT MUNICIPAL D'ENSENYAMENT

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS
III   Taxes i altres ingressos 692.706,72
IV    Transferències corrents 2.710.796,94
V     Ingressos patrimonials 964,84

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 3.404.468,50

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS

VII   Transferència de capital 109.000,00
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 109.000,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.513.468,50

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS

I     Despeses de personal  2.737.438,30
II    Despeses de béns corrents i s. 666.710,20
III   Despeses financeres    320,00
IV   Transferències corrents 0,00

 TOTAL DESPESES CORRENTS 3.404.468,50

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                                               EUROS

VI    Inversions reals 109.000,00
TOTAL DESPESES DE CAPITAL 109.000,00

TOTAL PRESSUPOST  DESPESES 3.513.468,50

HABITAPARETS SL

PREVISIÓ D'INGRESSOS 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
III Taxes i altres ingressos 101.398,06

IV     Transferències corrents 0,00
V     Ingressos patrimonials 15.260,00

TOTAL INGRESSOS 116.658,06
TOTAL PREVISIÓ D’INGRESSOS 116.658,06

PREVISIÓ DE DESPESES
CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS

I     Despeses de personal 78.979,54
II    Despeses de béns corrents i serveis 37.578,52
III  Despeses financeres 100,00

TOTAL DESPESES 116.658,06
TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 116.658,06
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5. Fer tramesa del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la 
Delegació d'Hisenda i  publicar-ho resumit  per Capítols  en el  Butlletí  Oficial  de la 
província.

4. Acordar, si procedeix, la baixa de l'Ajuntament de Parets del Vallès com a soci de 
l'Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Pren la paraula la regidora de Desenvolupament Econòmic, la senyora Lloret, i proposa al 
Ple de l'Ajuntament causar baixa com a soci de l'Associació del Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, ja que tot i que durant uns anys s'ha valorat molt positivament el 
fet de pertànyer a l'associació, en el moment actual, l'equip de govern ha valorat que és més 
productiu per al municipi destinar els esforços econòmics i de temps, a assistir i formar part 
d'altres  associacions,  entitats  o  projectes  amb  més  incidència  en  el  món  empresarial, 
industrial i comercial del municipi, així com participar en acords del municipi o associacions 
més  properes,  tal  com  podrien  ser  els  darrers  convenis  subscrits  amb  l'Associació 
d'Industrials del Baix Vallès o amb els convenis de col·laboració amb l'Ajuntament de Mollet 
per a la creació i la difusió d'una plataforma electrònica de serveis de negoci en al societat 
del coneixement, entre d'altres.

Des del Ple dóna les gràcies per aquests anys de col·laboració amb l'Associació del Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Afegeix que incidiran més en entitats i 
associacions que aportin més directament una incidència més local.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup no entén gaire la 
proposta de baixa, perquè quan es va proposar l'Associació del Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana  de Barcelona  és  una aliança  estratègica,  que no  comporta  cap  despesa, 
constituïda  per  administracions  públiques,  per  organitzacions  empresarials  i  per 
organitzacions sindicals, els objectius de la qual són el foment de l'ocupació i la vertebració 
del territori, és a dir dues coses importantíssimes. Foment de l'ocupació pel moment que 
estan  vivint  i  la  vertebració  del  territori,  perquè  Parets  està  situat  en  un  lloc,  que  les 
infraestructures que van més enllà del propi municipi l'afecten, autopistes, trens i tots els 
sistemes de comunicació.

El NOPP no veu desestimable formar part de l'esmentada associació. No té gaire sentit la 
baixa, perquè proporciona una finestra d'informació, de projecció i sobretot de vertebració 
del territori, que és un tema molt important per la situació de Parets. Si el municipi estigués 
molt més allunyat de Barcelona, probablement el tema de la vertebració territorial no tindria 
tanta importància,  però el  té,  ja  que sobre el  territori  del  municipi  hi  ha infraestructures 
importants.

La senyora Martí continua exposant que el NOPP no acaba d'entendre aquesta mena de 
baixa i després apareix un altre punt, en el qual hi ha una alta de constitució d'una altra 
associació. Suposa que s'han posat el dos punts per quedar igual. Una de fred i una de 
calenta i es queden igual.

El NOPP s'absté en aquest punt, perquè no comparteix el fet que s'hagin de donar de baixa, 
ja que és una associació que té interès pels dos objectius claus de constitució en el seu 
moment, com és el foment de l'ocupació i vertebració territorial.
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Pren la paraula el  portaveu de CiU, el  senyor Martín, i  exposa que el  seu grup hi  està 
d'acord i votarà a favor de l'aprovació del punt, ja que aquesta associació queda lluny, a part 
que  estava  formada  per  45  ajuntaments,  diputació,  mancomunitat  de  municipis,  12 
organitzacions empresarials, 2 de sindicals i 26 col·laboradors més. Duu iniciatives clares 
aquí era complicat i en aquest sentit entén que la iniciativa duta des de l'Ajuntament per 
l'aprovació de l'Associació del Pacte Industrial del Baix Vallès, per crear feina, dinamitzar el 
territori, els polígons industrials de Parets és molt millor i proper aquest Pacte del Baix Vallès 
que no pas l'anterior.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que el seu grup vota a favor, perquè 
entén  que  l'equip  de  govern  coneix  realment  la  dinàmica  habitual  d'aquests  tipus 
d'associacions i si hi ha arribat a aquesta conclusió, entén que realment no és operativa, i 
formar part d'una associació que no és operativa és una tonteria, per això el seu grup hi està 
d'acord en donar-se de baixa.

Pren la paraula la regidora de Desenvolupament Econòmic, la senyora Lloret, i puntualitza 
que el  motiu  de no formar  part  d'aquesta  associació  no només és un motiu  econòmic, 
perquè tal com han exposat els portaveus de CiU i ICV, comparteix els mateixos punts, però 
dir que sí que comporta per l'Ajuntament una despesa. O sigui, que no és gratuït formar part 
de  l'associació.  Si  es  miren  els  pressupostos  anteriors  i  l'actual  es  veu  que  hi  ha  una 
aportació. Es poca, però hi ha una aportació.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions: 4 (NOPP)

Per tant i,

Atès l'acord municipal de 4 de setembre de 1997, en què es va sol·licitar a la comissió  
gestora  de  l'Associació  del  Pacte  Industrial  de  la  Regió  Metropolitana  de  Barcelona  la  
incorporació d'aquest Ajuntament com a soci fundador.
Atès el que disposa l'article 11è dels Estatuts de l'esmentada Associació respecte a la baixa  
voluntària.

Atès el que disposa l'article 52.2 b) del Decret Legislatiu de 28 d'abril, pel qual s'aprova el  
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya sobre les atribucions del Ple en  
acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

Atès que, a mesura que s'ha anat desenvolupant la crisi econòmica del país i per tal de  
fomentar mesures de promoció econòmica i de l'ocupació el nostre municipi, s'ha considerat 
mes convenient  la col·laboració amb entitats o associacions amb més incidència al món 
empresarial, industrial i comercial del nostre entorn més immediat així com  els convenis  
amb les empreses que s'instal·len al nostre municipi i acords amb municipis propers, com el  
conveni  de  col·laboració  amb  l'Ajuntament  de  Mollet  per  a  la  creació  i  la  difusió  d'una  
plataforma electrònica de serveis de negoci en la societat del coneixement.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1. Causar baixa com a soci  de l'Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de  
Barcelona.
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2. Comunicar  el  present  acord  al  Comitè  Executiu  de  l'Associació  per  al  seu trasllat  al  
Consell General.

3. Agrair i mostrar el reconeixement de l'Ajuntament de Parets del Vallès a  tots els membres  
de  l'Associació  del  Pacte  Industrial  de  la  Regió  Metropolitana  de  Barcelona  pel  treball  
conjunt desenvolupat durant tot aquest temps.

5. Aprovar, si escau, el conveni relatiu a la gestió de la residència i centre de dia per a 
la gent gran

Pren la paraula la regidora de Sanitat, la senyora Villa, i exposa que el passat 27 de gener 
de 2012 l'Ajuntament de Parets va rebre el comunicat oficial de l'ICASS, en què s'especifica 
la reserva de crèdit per a la concertació de 48 places de residència i 21 de centre de dia, així 
com una consignació pressupostària per al  finançament del 50% del que restava per al 
finançament del mobiliari i de la resta d'equipament.

De la consignació de crèdit per a la concertació de places de residència i centre de dia per 
al  2012  són  de  522.514  €  i  per  l'adquisició  d'equipaments  s'atorgaran  300.000  €,  que 
restaven.

Ara que per fi s'ha aconseguit la concertació de les places per part del govern autonòmic, 
com a institució és la seva obligació i responsabilitat agilitar al màxim el procés d'obertura 
de la residència d'avis, per això es porta avui a l'aprovació del Ple el conveni relatiu a la 
gestió de la residència i del centre de dia. En el marc econòmic, en el qual es troben i amb 
la nova normativa de rigor pressupostari fiscal i els criteris d'actuació de la Generalitat de 
Catalunya es planteja un nou context i una nova figura en el model que ja tenien en un inici. 

Al setembre de 2010 es va aprovar la figura del consorci, que actualment no és la més 
idònia per tot un seguit d'inconvenients i requeriments que la Generalitat va comentar, per 
això es planteja una figura nova que és la cessió d'ús a la Fundació Hospital Mollet.

Aquest nou model de gestió presenta alguns avantatges respecte al consorci. Un dels més 
significatius i el més important és que no caldrà que l'Ajuntament avali amb una pòlissa de 
tresoreria de 3.000.000 € per cobrir els possibles retards del pagament en la concertació de 
places per part de l'ICASS.

La senyora Villa recorda que quan es va acordar la figura del consorci, ja estava previst 
constituir-ho entre l'Ajuntament i amb la mateixa fundació que es proposa establir el conveni 
de cessió d'ús, que és la Fundació Hospital de Mollet. Es tracta d'una fundació sense afany 
de lucre i que ja gestiona l'Hospital de Mollet i la Residència Santa Rosa de Mollet.

La senyora Villa continua exposant que queda garantida una àmplia participació política de 
tots els grups municipals i  també dels sectors vinculats de serveis per a la gent gran, a 
través  d'una  comissió  assessora,  que  podrà  informar  al  Ple  de  l'Ajuntament  sobre  els 
mecanismes previstos en el conveni, que permetran la seva revisió i rescissió.

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i pregunta si pot fer ell l'exposició.

La presidència indica que parlant de flexibilitat i com ha fet altres vegades no hi ha cap tipus 
de problema en què intervingui, encara que el Reglament orgànic municipal indica que ho 
ha de fer el portaveu.

El senyor Vidal  indica que per fi  es veu la llum al  final  del túnel amb el  projecte de la 
residència,  tot  i  que  sembla  que  en  lloc  de la  llum del  sol  al  final  trobaran  una  petita 
espelma. Tot això després de tres inauguracions, més de 6.000.000 € de despesa i després 
de tenir l'obra entregada des de fa un any, agafant pols i tenint despeses de manteniment i 
llum.
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Pel que li  han comentat  serà com si  al  final  es compressin un cotxe de gamma alta o 
altíssima i com que no poden pagar l'assegurança, ni la venzina, se li deixa al veí perquè es 
passegi ell, però les lletres les continuen pagant i encara si hi ha una ratllada a la xapa o cal 
netejar les alfombretes aniran al seu càrrec.

Aquest  projecte que ha estat  sobredimensionat,  parlen d'una residència d'avis i  no d'un 
edifici emblemàtic, que calia fer-lo funcional i pràctic, i no grandiós i decoratiu, doncs aquest 
projecte sobredimensionat ha costat molts diners i ha estat portat a terme molt malament 
des de l'inici. No es va signar cap acord vinculant quan s'estava en època de bonança i per 
la  situació  actual,  ara  s'ha  de  fer  una  cessió  d'ús  que  no  aporta  cap  benefici,  només 
despesa de pagar l'obra i que l'exploti un altre.

Entén que en les circumstàncies actuals no es pugui firmar un consorci, que seria l'opció 
més  favorable  econòmicament,  però  potser  la  cessió  d'ús  tampoc  és  la  millor  solució. 
Sembla que s'ha triat la millor de les pitjors. Tot i el que ha esmentat el NOPP vota a favor, 
primer perquè no es digui que està en contra de la residència com s'ha manifestat moltes 
vegades, quan amb el que realment estan en desacord és amb la manera com s'ha portat el 
projecte i malauradament sembla que el temps li ha donat la raó, perquè entén que serà bo 
per  a  alguns  dels  avis  de  Parets,  i  diu  d'alguns  perquè  els  criteris  de  selecció  els 
determinarà la Generalitat i no pas l'Ajuntament i també perquè serà bo per als llocs de 
treball que es generin per a la gent de Parets, tot i que també s'ha de dir que la selecció de 
personal estarà en mans de la bona voluntat de la fundació adjudicatària.

Per últim una petita nota respecte a què en data 23 de desembre de 2010 es va aprovar la 
Memòria justificativa del conveni del projecte d'estatuts per a la residència i potser caldria 
deixar-la sense efecte a fi de no tenir dos acords contradictoris.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el vot del seu grup és 
favorable a l'aprovació del conveni i ho és per diferents motius. Ho és perquè no es poden 
permetre el  luxe de continuar  tenint  tancat  l'equipament,  perquè costa diners.  El  vot  és 
afirmatiu també perquè la solvència tècnica dels gestors està bastant demostrada, com és la 
Fundació  Sanitària  de  Mollet,  i  en  aquest  cas  com  ja  treballen  amb  l'ICASS,  CiU  ha 
mantingut converses i li han comentat que són solvents professionalment i tècnicament i 
gràcies a Déu també econòmicament.

CiU també votarà a favor perquè aquest conveni permet fer una comissió de seguiment i li 
agradaria que en aquesta comissió estiguessin representats, ja que serà l'òrgan que podrà 
fer el seguiment de la residència i aportar millores, que després quedin recollides o no ja 
serà una altra història, però si més no CiU podrà dir la seva.

El senyor Martín continua exposant que aquest model de gestió no és el que segurament 
més convé l'Ajuntament, però atès el moment de crisi actual encara han d'estar agraïts que 
un gestor com aquest s'hi vulgui llençar a gestionar la residència, atès que en les diferents 
comissions de treball que han tingut han comentat que els números sortien bastant justets. 
Després d'haver parlat amb la directora de l'ICASS, han comentat que està tot sota control i 
que en principi no ha d'haver-hi cap problema. Per l'exposat CiU vota a favor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que tal com s'ha dit és 
moment  de  tirar  endavant  el  projecte  i  hi  votarà  a  favor,  evidentment  a  contracor  del 
conveni, perquè aquest no era l'objectiu. Tots saben com va començar aquesta història. Fa 
uns anys enrere es volia una residència de gestió pública i municipal, i ara resulta que tal 
com  han  anat  les  coses  tindran  una  residència  gestionada  per  una  empresa,  per  una 
fundació privada.
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Això provoca molta dissonància en el projecte. Entén que l'equip de govern no ha tingut més 
alternatives, però aquí tothom ha d'assumir una certa part de responsabilitat i vostès també, 
i segurament ells també, perquè ICV va estar a la Junta de Govern de l'anterior legislatura.

La residència creu que és una de les pitjors gestions que s'han fet  mai en el  municipi, 
perquè en el  seu moment  la  residència  ja  estava llesta,  perquè l'ICASS adjudiqués les 
places i no sap per què, tot i governar el PSC a la Generalitat no es van poder concertar en 
el seu moment. No entén ben bé el per què. Suposa que va haver-hi algun tipus de mala 
gestió i després amb la confiança de les eleccions va entrar CiU i s'han trobat amb tot això.

El  senyor  alcalde en el  seu moment  li  va dir  que tenia  signat  un paper  per  part  de la 
Generalitat conforme que la concertació de les places estava per escrit. Pregunta si això és 
veritat. El seu regidor anterior no li consta cap document signat per part de la Generalitat, 
per tant sembla ser que no hi havia un compromís escrit.

ICV ha demana informació i no la té sobre la taula. Fa mesos que el seu grup ha demanat 
informació de la residència i no la té. Les coses s'han fet molt malament i ICV ha d'assumir  
la seva part de culpa, encara que portaven Medi Ambient, i en aquest aspecte poca cosa 
podien influir,  però alguna cosa s'ha fet malament i  la gent ho ha de saber que s'ha fet 
malament.

La despesa de 7.000.000 € és molt important per tenir una residència que gestionarà una 
empresa privada, amb la qual l'Ajuntament no podrà fer res encara que es facin consells i  
altres històries,  no són juntes de govern,  no són organismes que permetin l'Ajuntament 
decidir res.  És bastant trist que un projecte com aquest, amb el cost que ha tingut acabi  
d'aquesta manera.

El senyor Folguera continua explicant que CiU ha d'assumir la seva part de culpa. El que no 
pot ser és que en el seu moment la Fundació Hospital de Mollet s'avingués a fer un consorci 
i de cop i volta dos senyors de l'ICASS, que formen part de la Fundació diguin que a partir 
d'avui no volen constituir cap tipus de consorci. Això va ser una punyalada per l'esquena i 
creu que hi ha una part de responsabilitat de CiU en el seu moment, perquè es van tirar 
enrere en el que en el seu moment van dir que farien.

En definitiva creu que ha estat una gestió que espera oblidar, perquè no doni més mals de 
cap. Vol que s'obri la residència l'abans possible, però no s'han d'oblidar que han fet una 
gran inversió i l'únic que desitja i demana és una mica de cura en aquest document tal com 
va explicar en el seu moment a la Comissió Informativa, ja que no recull en cap moment, i 
no hi ha cap compromís que el personal sigui gent de Parets, perquè legalment no es pot 
fer. Demana que no es torni a caure en aquest populisme en què s'ha caigut últimament en 
el tema de MacDonals i Mercadona. Les empreses fan el que volen i no es pot publicitar 
llocs  de  treball  fent  entendre  que  darrere  hi  ha  convenis  i  acords,  ja  que  no  hi  ha  ni 
convenis, ni acords, el que hi ha són paraules, que és el que hi ha hagut sempre amb la 
residència, paraules, no hi ha hagut documents signats.

S'ha  fet  malament.  No hi  havia  una  planificació,  no hi  havia  un  estudi,  no  hi  havia  en 
definitiva un pla de viabilitat i de sostenibilitat i així es troben.

Creu que la gent ha de saber què estan fent. S'han gastat de 100.000.000 pessetes per 
tenir una residència que l'Ajuntament no pot gestionar i  això és bastant trist,  venint d'un 
equip de govern, que resulta que diu ara que aquesta és la millor solució.
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Secretaria General

El senyor Folguera indica que aquesta no és la millor solució, sinó que és la única, per 
desgràcia i s'han de resignar i amb el tema dels llocs de treball s'ha de tenir molt de compte 
i  no  han de fer  la  gran parafernàlia  de dir  que l'SLOP ha arribat  a un conveni  amb la 
residència, ja que la residència posarà a qui li doni la gana, perquè poden fer-ho i perquè 
segurament la residència li servirà a la Fundació Hospitalària de Mollet per contractar a gent 
que potser a Santa Rosa o allà on sigui necessiten una certa mobilitat i els anirà molt bé 
posar  al  seu  personal.  No  s'han  de  crear  falses  expectatives  perquè  això  crea  molta 
dissonància i frustració a la gent.

Està bé que l'Ajuntament intenti arribar a acords, però no s'ha de fer tanta publicitat, perquè 
després s'arriba a aquestes frustracions de la gent,  amb unes perspectives que no són 
certes i  ho  ha de dir  ben clar,  ningú té  compromís amb l'Ajuntament  a hores  d'ara  de 
contractar ningú. A veure si aprenen d'una vegada i es fan les coses ben fetes i es deixen 
les  vanitats  i  les  ganes de fer  populisme barat  als  mitjans  de comunicació  per  intentar 
justificar que es van prometre 500 llocs de treball. L'equip de govern ha de fer la seva feina. 
D'aquí a tres anys i mig veuran com ho han fet.

La presidència demana al senyor Folguera que vagi acabant la seva intervenció.

El senyor Folguera continua exposant que la gent els votarà i hi votarà en funció d'això, per 
tant no han de tenir tanta presa. Dóna molta inseguretat i entén a la gent que es queixa, ja 
que s'han creat unes expectatives, que no són certes, per això l'equip de govern ha d'anar 
amb compte.

La presidència manifesta que aquest punt per l'equip de govern és un dels temes que els 
genera més felicitat de probablement tota la legislatura, en canvi veu que al NOPP i ICV els 
genera tristor. L'equip de govern està feliç que la residència es pugui obrir, estan feliços que 
després  de  tant  de  temps i  de  tantes  reunions la  residència  tiri  endavant.  Genera una 
satisfacció total, que després de tant de temps, de tantes gestions, de tantes reunions, ara 
tots plegats tinguin la possibilitat de tirar endavant un equipament com aquest, que el pitjor 
que li podia passar és que no s'obrís.

Volen obrir la residència, es necessita obrir la residència, és important. S'ha parlat molt de 
l'operador i en diferents intervencions. S'ha parlat d'un operador que a excepció de CiU, que 
ha dit que té garanties i de referència a la comarca, sembla que s'hagin acollit  a aquest 
operador perquè no hi havia res més, però ha de dir que hi ha moltes coses més, ja que es 
pot agafar un model privat de funcionament. Residència entregada, concurs públic, model 
privat, que funcioni d'una manera privada, amb la qual no es té possibilitat de muntar un 
consell assessor, ni es té la possibilitat d'incidir-hi, ni es té la possibilitat d'aconseguir arribar 
a convenis. Ara farà referència, perquè s'han dit moltes coses que no són veritat, ja que 
existeixen els convenis i existeix el conveni amb la Generalitat. Reitera que tots aquests 
convenis existeixen. 

S'han dit coses que no són veritat, per tant i almenys com a mínim ha de tenir la possibilitat  
de dir les coses que són veritat. 

L'equip de govern està molt convençut i feliç que la Fundació Hospitalària de Mollet sigui 
l'operador de la residència. Dir que és l'operador de referència a tot el Baix Vallès. Porta 
l'Hospital de Mollet, la Residència Santa Rosa, ara portarà la residència per a discapacitats 
de la Vinyota, que encara no ha obert i portarà la residència de Parets, que en poc temps, 
espera que entre els impulsors, que són molts dels avis del municipi i que han cregut des 
d'un primer moment en el projecte, s'acabi treballant i valorant les possibilitats del nom que 
ha de tenir, perquè ara sí que tenen la il·lusió que el centre tirarà endavant.
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Secretaria General

La presidència continua exposant, que saben que a alguns els hi fa mal que la residència 
s'obri, per això el NOPP diu que no vol que sembli que està en contra. Continuarà dient el 
mateix, és a dir posar pals a les rodes és estar en contra del projecte i aquest projecte no és 
estar en contra ara, sinó que s'ha estat en contra des d'un principi no volent-la ubicar on 
està ubicada. No volent que l'operador l'agafés en el seu moment, dir que l'equipament està 
tancat per voluntat de l'Ajuntament. Entén que tot això és el que ha estat passant en tots 
aquests anys, que continuarà passant i que la voluntat que hi ha és intentar que no s'obri. 
En els últims dos anys i mig han mantingut vint-i-dues reunions.

Agraeix  molt  personalment  en  nom  de  l'equip  de  govern  la  tasca  desenvolupada  pels 
governs anteriors, al capdavant l'exalcalde Joan Seguer, perquè va fer una molt bona tasca. 
Es va arribar a un conveni, signat i acceptat, i són documents que li estranya que es posin 
en qüestió, ja que estan signats pel conseller de l'anterior govern, amb el qual es va arribar 
a  un compromís, encara que després els compromisos no van arribar a bon port. S'han de 
dir  les  coses,  indistintament  dels  colors  polítics  i  la  veritat,  l'Ajuntament  no  va  tenir  la 
concertació, però el document estava signat. Després el compromís signat no es va complir 
igual que amb el canvi de govern també hi havia un altre document signat, que no es va 
poder complir.

Agraeix  totes  les  reunions  mantingudes  amb  la  directora  General  de  l'ICASS,  amb  la 
subdirectora i el conseller, per intentar desencallar aquest aspecte. Tots han posat de la 
seva banda per desencallar-lo i han tingut vint-i-dues reunions.

Alguns veuen que l'equip de govern és el culpable d'ara tenir aquest equipament, que no és 
emblemàtic. Per a l'equip de govern sí que ho és. És l'equipament més emblemàtic que 
tindran al municipi, perquè és l'equipament que acollirà a les persones, que tenen el dret de 
tenir el millor lloc del municipi, per això es va escollir l'indret, i per això es va mossegar 
aquesta part de pulmó emblemàtic com és la zona de Can Serra per ubicar la residència, 
que serà de referència.

La presidència continua exposant que el portaveu d'ICV diu que provoca dissonància que 
una fundació privada porti  la  residència,  llavors també provoca dissonància que porti  la 
Fundació  Santa  Rosa  i  provoca  dissonància  que  porti  tots  els  equipaments  que  són 
sociosanitaris a la comarca.

El document sinó el té, li farà arribar el document anterior, l'actual i els documents que han 
rebut signats. Això vol dir que la feina que s'havia de fer amb l'anterior govern es va fer des 
del primer dia. Evidentment ningú, encara que s'ho han fet creure alguns grups municipals 
s'embarca  en  prendre  una  decisió  de  construir  un  equipament  municipal,  que  era  una 
reivindicació i  que es va creure necessari,  i  aquí sí  que va haver-hi una aposta política. 
S'havia de fer i s'ha ret. Va ser una aposta, una aposta perquè van creure que el que es 
demanava era el que es necessitava i ho continuen creient ara més que mai. Això sí, no es 
pot parlar que no hi ha hagut previsió i planificació, ja que hi ha tot i que per això han tingut 
els documents signats per la senyora Figueres i pels diferents comandaments directius, amb 
els quals hi ha els diferents compromisos, compromisos amb concertació i  compromisos 
amb equipament, amb les dues coses, i ambdues hi ha hagut incompliments.

A l'equip de govern li costa parlar avui amb mala cara, perquè estan feliços i de la reunió 
mantinguda amb el  col·lectiu  de gent  gran també estan molt  satisfets  que la  residència 
comenci a funcionar.

El regidor d'ICV ha fet referència al populisme que s'ha fet de McDonalds i Mercadona, i ha 
dit que no existeixen convenis. La presidència indica que també li faran arribar els convenis 
que hi ha.
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Secretaria General

També ha dit  el  senyor  Folguera  que  genera molt  desencís  i  frustració.  El  que genera 
frustració és que hi  hagi gent  que intoxica en xarxes i fòrums socials dient  que la gent 
contractada en aquestes dues empreses no són de Parets. Això genera frustració i això ho 
genera,  perquè ve indicat  i  incidit  per  gent  que té interessos polítics,  i  com aquí  hi  ha 
interessos polítics, evidentment en aquesta situació es troben.

La presidència manifesta que també és veritat que quan hi ha un procés que és el més 
transparent i el més obert que s'ha fet mai en aquesta institució, en lloc de venir cinquanta o 
seixanta, cent, o cent-cinquanta persones, es presenten mil persones, perquè hi ha arribat a 
tothom, a tothom que complia els requeriments per poder optar a la plaça.

No està bé dir que no s'ha complert i que s'ha col·locat altre gent, ja que s'han de tenir les 
dades i sinó s'han de demanar. Les dades només tenen un nom.  McDonalds, compromís 
30 persones de l'SLOP i  de Parets,  actualment 36 persones.  De les persones que han 
causat baixa, perquè han deixat de treballar allà, borsa social de Parets del concurs que es 
va fer, incorporació directa a l'empresa  McDonalds. És a dir dels 36 actuals, 36 persones de 
Parets inscrites a l'SLOP. Ni una sola persona de fora d'aquestes 36. A part dels 36, hi ha 10 
o 12 comandaments directius i càrrecs de responsabilitat, que venen d'altres McDonalds per 
arrencar el procés.

Respecte a Mercadona, de les 30 persones, d'acord amb últim informe que la regidora ha 
contrastat, de moment el procés està obert i  26 persones són de l'SLOP. De les 26, 23 
estaven en atur. Encara està el procés obert i acabarà complementant-se.

Quan es diu que hi ha alguna persona de fora, això és correcte, perquè són càrrecs de 
responsabilitat o persones que treballen en altres Mercadonas i que han vingut aquí, però 
de les 26 persones, de moment ja hi ha 37 de Parets, perquè 11 de les 15 persones que 
vindran de fora són ciutadans i ciutadanes de Parets.

Per tant de moment de les 26 persones que s'han contractat a Mercadona són persones 
que van anar i van fer el procés a Can Rajoler i no hi ha ni una sola persona que sigui d'un 
altre indret.

L'equip de govern té la gran sort que després de veure el llistat, no coneixen ni a una sola 
persona de les que s'han contractat,  que ja és difícil.  Això és fantàstic.  Quan arriben a 
convenis amb empreses perquè contractin gent de Parets, però no se li diu ni un nom ni un 
cognom. Transparència, claredat i convenis.

McDonalds només han contractat gent de Parets, dels 30 que es van comprometre són 37. 
Mercadona amb el procés obert hi ha 26 i de les 26 persones, l'empresa no té l'obligació 
que siguin aturats, perquè no es podia exigir al conveni, per això el 90% són persones de 
l'atur.

Les coses agradaran més o menys, però molta de la gent que li ha generat frustració és 
perquè li han donat una informació diferent a la real. Si se hagués donat la informació real 
no passaria. Això passa amb tot, el representant del NOPP deia que és com qui es compra 
un cotxe i l'ha d'arreglar. Apreciació que torna a desmentir, ja que la Fundació Hospitalària 
ve a compte i risc. Saben que els números li seran molt complicats. Si el cotxe es ratlla, 
l'arreglaran, si el cotxe es trenca, l'arreglaran i a la institució no li costarà ni un sol euro, creu 
que això és una gestió fantàstica per concedir l'ús d'un equipament a una fundació.

Per  què  ho  poden  fer,  perquè  és  una  fundació  de  referència  a  la  comarca  i  perquè 
evidentment com deia el portaveu de CiU, tenen múscul, tenen capacitat de tresoreria, i 
poden afegir-se a aquest vaixell. A més s'afegeixen per una altra cosa que es va comentar 
a la Comissió Informativa i és que hi creuen en el projecte.
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Secretaria General

Si un avi que està a la residència de Parets es fa mal el mateix metge el podrà agafar i  
emportar-se'l a l'Hospital de Mollet. Això no té preu i no es paga amb diners i com això no es 
paga amb diners, té un valor importantíssim.

La presidència repeteix que per a l'equip de govern avui és un dia feliç per poder arrencar 
una residència com aquesta, si  tot va bé al mes de juliol,  i  espera que per al  bé de la 
ciutadania,  tots  els  representants  que  estan  aquí  asseguts  tinguin  la  responsabilitat 
d'informar de manera adequada i de manera real.

La  presidència  dóna  dades  exhaustives,  és  a  dir  37,  36,  convenis.  No  divaga  i  dóna 
informacions reals i com són informacions reals, torna a dir que estan molt satisfets que 
l'equipament tiri endavant.

Intervé el  portaveu de CiU, el  senyor  Martín,  i  manifesta que després d'haver sentit  les 
intervencions anteriors, el seu grup també hagués pogut parlar, però s'ha volgut cenyir al 
punt, perquè com és un tema que dóna per molt, ha donat els motius pels quals aproven el 
conveni.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí.

La presidència indica que ha d'intervenir el senyor Vidal que és el que ha encetat el punt. 
Una cosa és saltar-se el Reglament orgànic municipal. Una cosa és que la presidència doni 
permís perquè un representant que no és portaveu intervingui, i la segona qüestió és que 
intervinguin dues persones amb el mateix punt, perquè sinó al final el Ple de l'Ajuntament 
pot acabar-se convertint en una cosa que la solemnitat d'un Ple no pot permetre i més d'una 
formació que vol que siguin tan respectuosos com és el Reglament orgànic municipal.

La senyora Martí indica que el Reglament no ho estableix i que pot intervenir qualsevol del 
grup.

La presidència indica que el Reglament estableix que el portaveu ha de ser el que presenti 
el punt. El NOPP no ha volgut que el portaveu el presentés, sinó que ho fes un regidor. La 
presidència ha donat la vènia i ara canvien i passen al portaveu. Això no pot ser, perquè ja 
no podia ser en el punt inicial.

La presidència indica al regidor del NOPP, el senyor Vidal, si té alguna intervenció a fer en 
aquest punt.

La senyora Martí demana que d'acord amb el ROM el secretari informi si el que demana el 
NOPP és possible o no.

El secretari manifesta que prefereix fer un informe estudiat i per escrit. En principi el ROM 
estableix que les intervencions han de ser d'un grup municipal.  Farà un informe per escrit al 
President, perquè els informes jurídics no són mai així de simples i espontanis.

La presidència reitera la pregunta al senyor Vidal.

Pren la paraula el senyor Vidal i exposa que deien que no es generarien despeses quant a 
l'explotació de la residència, però sinó a entès malament en el conveni queda exclosa una 
part del jardí i dues plantes de la residència que no administrarà la fundació adjudicatària 
Fundació Hospitalària de Mollet, per tant aquesta part sí que l'haurà de cobrir l'Ajuntament.

D'altra banda, el conveni no fixa en cap moment el termini de nomenament de la comissió 
assessora.

Reitera que en data 23 de desembre de 2010 es va aprovar una Memòria justificativa, la 
qual sinó es deroga o es deixa sense efecte es tindran dos acords contradictoris.
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Secretaria General

La presidència respon que tots els acords jurídics i administratius no són decisió política, 
sinó que des de Secretaria i des del gabinet jurídic es prendran les decisions correctes.

La part externa de la residència com el parc de Cal Jardiner i tots els parcs, evidentment el 
que no entra en cessió d'ús no els costeja l'empresa adjudicatària del servei.

Pren  la  paraula  el  regidor  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  exposa  que  no  li  permet  a  la 
presidència que digui que avui aquí no estan contents i que venen a sembrar mala maror. 
Voten a favor del conveni. Pregunta a l'alcalde què vol vendre. El senyor Folguera manifesta 
que és clar que estan contents, però el conveni no els agrada i a l'alcalde tampoc li hauria 
d'agradar. No és el conveni que vostès volien o sí és el que volien. Es porta anys amb la 
residència i s'han fet malament les coses, fet que s'ha de reconèixer. S'ha inaugurat 14 
vegades, ara fa tres setmanes en una sessió de la Comissió Informativa un tècnic va dir que 
la residència no es podrà inaugurar per molt ràpid que es vagi fins al mes de setembre i ara 
resulta  que  a  la  premsa  surt  que  s'inaugura  al  mes  de  juliol.  Què  passa,  s'haurà  de 
rectificar? Què passa que no van fer una bona previsió? No es pot anar donant dates i 
dates, i fer notes de premsa i declaracions a la babau i es fan declaracions a la babau. Aquí 
hi ha un cert neguit que suposa que denota una certa inseguretat personal o col·lectiva, no 
ho sap, però la realitat és la que hi ha.

El  senyor  Folguera  no  permet  a  l'alcalde  que  digui  que  aquí  no  estan  contents  que 
l'equipament es tiri endavant. Això s'hauria d'haver fet abans. Tan de bo que estigui l'abans 
possible, però fa tres setmanes en la Comissió Informativa Tècnica es diu que s'obre al 
setembre, i ara resulta que s'inaugura al juliol, alguna cosa falla.

L'alcalde li diu que hi ha documents firmats i ell els ha demanat i no els té. Els tornar a 
demanar.  El  seu  regidor  anterior,  el  senyor  Josep  M.  Tarrés  no  té  constància  de  cap 
signatura, és més recorda que en el seu moment la consellera va venir aquí i es va intentar 
que firmés un document de compromís que no va firmar.

La presidència ha fet un míting. El que se'l vulgui creure que se'l cregui. Amb el tema dels 
llocs de treball no hi ha cap voluntat de fer mal, simplement és un consell, no es pot vendre 
el que no és. Pot haver-hi un acord entre vostès i Mercadona, però serà un acord de paraula 
i no per escrit, que no es podrà portar en un moment donat enlloc. No s'ha d'enganyar la 
gent. Faran el que vulguin i si d'aquí a tres mesos Mercadona decideix acomiadar als 30 
treballadors, que per cert la presidència va dir en el seu moment i va sortir en premsa, que 
entre Mercadona i McDonalds es crearien 100 llocs de treball, i ara resulta que no. 

El senyor Folguera diu tot això per al bé de l'Ajuntament, al qual també representa, i estan 
fent el ridícul en aquest tema. Deixi que les empreses encollin a qui vulguin a través de 
l'SLOP, que està molt bé, però no venguin expectatives que després no es puguin complir o 
que en un moment donat es poden trobar com en la residència que entri gent, que potser sí 
que forma part de la Fundació Hospital de Mollet, ells ho gestionaran i posaran la gent que 
vulguin.

Vol que a la gent li quedi ben clar que de cap de les maneres li permet que digui això, amb 
la implicació que té el grup d'ICV amb tot el projecte, que des del primer moment es va 
preocupar perquè hi hagués poc impacte a nivell visual.

La presidència prega que vagi acabant la intervenció.
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Secretaria General

El senyor Folguera continua exposant que la presidència ha parlat de reunions, en aquestes 
reunions també hi era ICV, també s'ha dedicat a aquest tema, per això no li permet que digui 
que avui no és un dia feliç. Per a vostès és feliç evidentment perquè d'una vegada es treuen 
la patata calenta de la residència, que els ha cremat a base de bé, però per a ICV el conveni 
no li agrada. Tan de bo que s'obri la residència i si potser demà mateix, però si fa tres dies 
diuen que s'obrirà al mes de setembre, ara resulta que és al mes de juliol. Això és una 
disbauxa i això la gent ho ha de saber. Prou de propaganda.

La presidència manifesta que molt bé que estan tots feliços i queda aprovat per unanimitat 
aquest punt. Per tant i,

Atès que el Ple municipal  en sessió del  23 de desembre del 2010, i  a proposta de la  
comissió d’estudi  formada  prèviament,   va acordar  l’aprovació definitiva de la  memòria  
justificativa, del conveni i projecte d’estatuts i la documentació complementaria  per tal  de  
crear un ens gestor de la Residencia i Centre de Dia  de Parets amb  la col·laboració de  
Consorci Sanitari de Mollet i la Fundació Sanitària de Mollet 

Atès  que la conjuntura socioeconòmica en la qual ens trobem immersos, la situació de les 
finances públiques i les decisions organitzatives que s’han adoptat per les administracions 
públiques autonòmiques i estatals han introduït uns elements d’incertesa que dificulten la 
posada en funcionament de l’activitat segons el model que es va acordar. 

Atesa la necessitat urgent de trobar una  fórmula flexible, transitòria i  que no representi un 
cost per a l’Ajuntament de Parets que permeti posar en funcionament la residència i no 
demorar la prestació d’aquest servei.

Atès que la vigent normativa d’aplicació; llei 33/2003 de 3  de novembre del patrimoni de les  
administracions locals i el decret 336/1988, reglament de patrimoni dels ens locals preveuen 
els suficients mecanismes i procediments per tal que les entitats publiques o privades sense  
ànim de lucre puguin gestionar bens municipals per prestar serveis públics  

Atesa la nova Memòria acreditativa de la conveniència i oportunitat de la cessió d’us a la  
Fundació Sanitària de Mollet per la residencia assistida i Centre de dia per la tercera edat de  
l’Ajuntament de Parets presentada per la comissió d’estudi 

Atès que d’acord amb l’esmentada Memoria i avaluades les  diferents opcions, es creu més 
convenient   proposar al Ple corporatiu una cessió d’us de l’equipament i la Fundació 
Sanitària de Mollet per a que prestin el servei a risc i ventura i conforme als procediments i 
criteris assistencials que van ser incorporats en la seva proposta inicial. 

En compliment del mandat del ple corporatiu i del que es disposa als articles 146, 159 i 162 
del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals  es dóna per reproduït en aquesta memòria les qüestions que van ser avaluades en el 
seu moment relatives a la conveniència i l’oportunitat de la iniciativa i de l'interès públic.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Aprovar la minuta del conveni que s’annexa  entre l’Ajuntament i la Fundació  Sanitària de 
Mollet  

2. Facultar àmpliament a  l’Alcalde de la corporació per que, en l’execució del present acord  
signi la documentació necessària. 

3.   Notificar el present acord a la Fundació  Sanitària de Mollet,  al Consorci Sanitari de  
Mollet, i al ICASS del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 
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Annex

MINUTA DEL CONVENI L’AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ SANITÀRIA DE MOLLET  

Parets del Vallès,

REUNITS:

D'una banda, el senyor Sergi Mingote Moreno, Alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès, i

De l'altra, el senyor......................., gerent de la Fundació Sanitària de Mollet

ACTUEN:

El primer, en nom i representació de l'Ajuntament de Parets, de conformitat amb les facultats que li  
confereix  el seu càrrec i l’acord del Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès de data....................

Assistit en el present acte pel Secretari accidental de la Corporació, senyor Jordi Pousa Engroñat.

El segon, en nom i representació de la Fundació Sanitària Hospital de Mollet de conformitat amb les 
funcions que li confereix...........  de l’escriptura de constitució de.......

MANIFESTEN:

I.- Que la Fundació Sanitària de Mollet, és una entitat sense ànim de lucre, conformada per l’Ajunta-
ment de Mollet del Vallès, el Servei Català de la Salut i la pròpia Societat de Socors Mutus, que té 
com a funció, entre d'altres, la prestació eficient, integral i d’alta qualitat de serveis assistencials i soci-
als amb respecte a les persones i al seu entorn.

II.- Que l'Ajuntament ha construït un edifici destinat a residència i centre de dia per a la gent gran a la  
ciutat  de  Parets   del  Vallès,  estant  prevista  la  seva  posada  en  funcionament  l’any  2012.  Les 
característiques d’aquesta residència són: edifici de superfície construïda de 4.440,18 m2, en planta 
semisoterrani, planta baixa i dues plantes en un cos d’edifici situat sobre recepció. La construcció 
objecte de cessió d’ús ocupa 4.017,09 m2, de la parcel·la total de 5271,50 m2, de titularitat pública.  
L’edifici  construït,  consta  de  les  característiques  arquitectòniques  i  instal·lacions  detallades  als 
següents projectes d’obra acabada, recepcionades per l’Ajuntament:

- Projecte de residència i centre de dia a Parets del Vallès, fase 1, modificat per acord de Junta de 
Govern de data 16 de novembre de 2010 i recepcionat en data 2 de febrer de 2011.
 
- Projecte d’instal·lacions complementàries de la residència i centre de dia a Parets del Vallès, aprovat  
per la Junta de Govern del 25 de març de 2010, recepcionat en data 22 de març de 2011. 

III.- Que és voluntat del govern municipal de Parets del Vallès que la residència assistida i centre de 
dia per a la tercera edat quedi integrada dins de l’àmbit de la xarxa de serveis socials d’atenció públi -
ca i que aquesta voluntat porta a cercar fórmules de gestió en les quals es faci evident la titularitat pú-
blica dels serveis.

IV.- Que inicialment, la fórmula escollida va ser la creació d’un nou consorci que constituiria l’Ajunta-
ment de Parets del Vallès, amb ell i la Fundació Sanitària de Mollet. Si bé aquesta fórmula és la que 
semblaria més idònia, atès que permetria mancomunar esforços entre les diverses entitats sense 
ànim de lucre que operen en el territori, actualment no pot tirar-se endavant, degut a la restricció im -
posada pel conjunt de mesures fiscals i financeres.
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V.- Que l’Ajuntament ha rebut la confirmació de l’ICASS del Departament de Benestar i Família, de la  
reserva de crèdit pressupostari a favor de la concertació de 48 places de residència i de 21 places de 
centre de dia, per un termini de 6 mesos pel present exercici pressupostari 2012.

Per tot el manifestat, l’Ajuntament  autoritza a la Fundació a la utilització de l’edifici de la residència en 
concepte de cessió d’ús en precari no onerosa, seguint el procediment d’aprovació de l’acord pel Ple  
de l’Ajuntament i informació pública, i amb subjecció a les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera.- L’Ajuntament de Parets  autoritza a la Fundació la utilització de la nova Residència, en 
concepte de cessió d’us en precari no onerosa, amb les condicions assenyalades en aquest conveni, 
per  tal  que  es  destinin  a  la  gestió  i  prestació  social  d’aquest  equipament  social.  En  concret,  
s’identifiquen els següents serveis pels quals es realitza la cessió d’ús de l’immoble:

La Residència assistida, orientada a prestar serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent 
o  temporal,  i  d’assistència  integral  a  les  activitats  de  la  vida  diària  a  persones  grans  amb 
dependències que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, 
que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució 
de la llar. La capacitat de la residència assistida és de 60 places, segons la configuració constructiva 
actual.

La Residència haurà de prestar els seus serveis 24 hores al dia els 365 dies de l’any i s’articularan en 
les tres àrees en les que habitualment s’estructuren aquests serveis:

- Àrea assistencial: actuacions per a la realització de les activitats de la vida diària, l’atenció a la 
persona, la higiene individual, i  les actuacions adreçades a la prevenció i la contenció del 
deteriorament físic i psíquic o social que afavoreixin el màxim grau d’autonomia i d’integració 
social, d’acord amb les necessitats  de les persones.

- Àrea d’integració i suport personal, familiar i social: Actuacions adreçades al suport personal, 
familiar i social, i a fomentar la interrelació amb familiars i amistats.

- Àrea de serveis generals: Comprèn la neteja i bugaderia de l’aixovar del centre, l’allotjament,  
manutenció, bugaderia i repàs de la roba dels usuaris. 

- Servei d’acolliment diürn o centre de dia que prestarà serveis d’acolliment diürn a persones 
grans  amb  dependències,  que  necessiten  organització,  supervisió  i  assistència  en  les 
activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar. El centre de dia 
tindrà una capacitat de 40 places.

- El conjunt de serveis i activitats que s’han d’integrar en la residència que es promou seran 
aquells  que  es  consideren  bàsics  i  obligatoris,  així  com un  conjunt  de  serveis  opcionals 
addicionals que es podran oferir en funció de la demanda i les disponibilitats econòmiques i  
pressupostàries.

L’immoble objecte de cessió és el que es descriu al punt II, excloses les plantes primera i segona del 
cos d’edifici situat sobre la recepció, per les que l’Ajuntament es reserva el destí definitiu. El sòl en el 
qual es troba ubicat aquest bé immoble és un equipament comunitari, de manera que caldrà atendre a 
les particularitats inherents a aquesta característica.  L’espai no ocupat per l’edificació ni pels patis 
interiors de l’edifici, no és objecte d’aquesta cessió d'ús.

Serà a càrrec de l’Ajuntament de Parets tot el pla d’equipaments de la Residència així com qualsevol  
inversió o obra que s’hagi de fer per la posada en marxa de la mateixa, fent-se càrrec la Fundació del 
manteniment, la reposició, o l’ampliació que sigui necessària durant l’exercici de l’activitat, d’acord 
amb la normativa vigent i les necessitats del centre.
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Els béns mobles que és cediran inicialment son els detallats al projecte de mobiliari, l’equipament i les 
instal·lacions complementaries, definides en el projecte de mobiliari i equipament d'import  612.225,94 
€, i que va merèixer la subvenció de 600.000 € per part del Departament de Benestar Social i Família i 
la  conformitat  tècnica de la  Fundació.  La Fundació  no posarà cap equipament  per la  posada en 
marxa,  a  excepció  del  material  fungible  i  del  petit  material  vinculat  a  la  gestió  dels  serveis 
complementaris  que  es  puguin  vincular  als  contractes  de  serveis  complementaris  (manteniment,  
cuina, bugaderia)

Amb la  posada  en  servei  de  l’equipament,  es  farà  un  acta  de  recepció  per  la  Fundació  de  tot 
l’equipament posat efectivament per l’Ajuntament a disposició del servei.

Segona.- La Fundació pot utilitzar els béns sempre que els destini, en tot moment, a la prestació dels  
serveis establerts i no pot fer cap acte de disposició sobre els mateixos ni gravar-los de cap manera, 
sense perjudici de la responsabilitat que se'n pugui derivar, en cas contrari. 

Tercera.-  La  present  autorització  d'utilització  a  la  Fundació  estarà  vigent  mentrestant  aquesta, 
n'assumeixi la gestió social. El termini de la cessió és de 4 anys, podent-se renovar per acord de les 
parts. No obstant, podrà extingir-se prèviament en cas de concórrer alguna de les causes previstes a 
l'estipulació desena. 

Quarta.- La Fundació ha de realitzar al seu càrrec la conservació i el manteniment integral de l’edifici  
social  i  les installacions la  utilització dels  quals  se li  autoritza.  A aquest efecte,  s'entén que la 
conservació i  manteniment integral inclou les operacions que és necessari realitzar, parcialment o 
integralment,  en  un  subsistema  constructiu  per  tal  que  aquest  pugui  esgotar  la  seva  vida  útil 
previsible.

Cinquena.- La Fundació no pot realitzar obres o introduir millores en els locals, objecte d'utilització, ni  
modificar  les  seves  installacions,  sense  la  prèvia  autorització  de  l’Ajuntament  que,  en tot  cas, 
s'instrumentarà per escrit.

Sisena.-  L’Ajuntament,  a  través  de  les  persones  que  faculti  a  aquest  efecte,  pot  realitzar  les  
inspeccions que consideri oportunes per verificar el grau de manteniment i  conservació de l’edifici  
social  i  installacions  de les  quals  s'autoritza  la  utilització  i,  en  general,  del  compliment  de  les 
previsions contingudes en aquest conveni.

Setena.- Les despeses de neteja i les derivades dels consums d'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.,  
així  com,  els  impostos,  les  taxes  i  els  arbitris  que  gravin  els  béns  aportats,  són  a  càrrec  de la 
Fundació  des  del  dia  que  s’inicií  la  prestació  del  servei  i   l’acord  de  serveis  amb  l’ICASS  del 
Departament de Benestar  social i Família, mentrestant seran a càrrec de l’Ajuntament.

Vuitena.-  En extingir-se la present autorització,  la Fundació  haurà de restituir  l’edifici  social  i  les 
installacions, la utilització dels quals se li autoritza, en l'estat de conservació que es correspongui  
amb el  deteriorament natural  dels mateixos pel temps transcorregut des de l'inici  de l'autorització 
d'utilització. 

Novena.- La Fundació i l’Ajuntament, implementaran com a elements de coordinació del servei i de la  
gestió d’ús, el següent instrument:

Una Comissió Assessora, la qual podrà formular propostes a la direcció de la Fundació, en relació als 
serveis, tant per iniciativa pròpia com per encàrrec de la presidència. En cap cas les propostes de la 
Comissió  Assessora  tenen  caràcter  vinculant  per  la  Fundació,  encara  que  podrà  proposar  a 
l’Ajuntament la renuncia a l’autorització d’ús que s’estableix en aquest conveni.

La Comissió Assessora, estarà presidida per l’Alcalde de l’Ajuntament o càrrec en qui delegui. No 
excedirà de 20 membres, 5 membres nomenats per la Fundació i 15 membres nomenats per l’Alcalde 
a proposta del Ple de la Corporació, de manera que restin representats tots els grups municipals i els  
sectors socials implicats en els serveis a la Gent Gran. 
Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament OAC Territori        27
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1 Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès 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 Tel.93 573 99 99  - Fax 93 573 99 98
www.parets.cat                   



Secretaria General

Els representants seran nomenats i substituïts lliurement per les respectives entitats. El representant,  
què ho sigui per la seva condició de càrrec electe cessarà en el seu mandat amb la pèrdua d’aquesta 
condició.
La Comissió Assessora tindrà les següents funcions:

- La vigilància i seguiment dels serveis prestats per part de la Residència.
- El seguiment del conveni de cessió d’ús.
- Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis de la 

Residència.

Per a l’exercici  de les funcions que té encomanades, la Comissió Assessora,  pel  conducte de la 
presidència, podrà requerir la informació relativa als serveis que consideri necessària. En tot cas, 
s’haurà de posar a disposició de la Comissió Assessora:

- Propostes  de  reglament  o  instruccions  de  funcionament  dels  serveis  prestats  per  la 
Residència.

- El pressupost general de l’exercici de la Residència
- Els Estats i Comptes anuals de la Residència.
- Memòria anual d’activitats.
- Els convenis i subvencions establerts amb l’ICASS amb la Residència de Parets.

Desena.- La present autorització entrarà en vigor a partir de la data en la que es formalitzi el contracte 
de les places de residència i centre de dia amb l’ICASS del Departament de Benestar i Família de la  
Generalitat de Catalunya i estarà vigent mentrestant assumeixi la gestió social de cobertura pública 
concertada amb l’ICASS en l’edifici esmentat.

Onzena.-  L'autorització  per  a  la  utilització  dels  béns  objecte  d'aquest  conveni,  s'extingirà  per 
concórrer qualsevol de les causes següents:

a) Mutu acord de les parts.

b)  Impossibilitat  sobrevinguda,  legal  o  material  o  econòmica  de  la  gestió  de  la  Residència,  de 
desenvolupar les activitats per les quals s'autoritza la utilització dels béns.

c) Que els béns es destinin a d'altres finalitats diferents a les establertes en l'estipulació primera.

d) Incompliment manifest d'aquestes estipulacions.

e) Renúncia expressa de l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb un preavís de sis mesos.

f)  La no utilització dels béns per un termini superior a tres mesos.

I,  en  prova  de  la  seva  conformitat  i  perquè  en  quedi  constància,  s'estén  i  se  signa  el  present  
document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

6. Aprovar, si escau, la constitució de l'Associació de Municipis Parc Territorial del 
Circuit i els seus Estatuts

La presidència indica que aquest és un altre punt que li genera felicitat.

El senyor Folguera demana una mica de respecte, que ha començat la presidència amb el 
tema de la felicitat, així que no li vingui amb collonades. Sigui seriós senyor alcalde.

La presidència demana respecte al senyor Folguera.

El senyor Folguera manifesta que l'alcalde va de sobrat.
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La presidència torna a demanar respecte al senyor Folguera.

La presidència explica que amb aquesta proposta s'enceta un punt de col·laboració amb 
diferents  municipis  per  tirar  endavant  punts  de  sinèrgia  per  constituir  i  buscar  fórmules 
jurídiques, que signifiquin fórmules conjuntes de treball per desenvolupar i trobar i no tenir 
només els efectes menys grats del circuit de Catalunya, sinó també poder aconseguir una 
relació i punts positius que pot aportar el circuit de Catalunya.

Històricament l'Ajuntament de Parets i  parla de fa molts anys es va posar  d'esquena al 
circuit, es va posar de cul al circuit, ara gira l'esquena i s'intenta posar de cara i no de cul, 
com havia estat inicialment en la seva constitució. Li hauria agradat que això no hagués 
passat fa molts anys, quan es va crear el circuit. Creu que en el seu moment es va prendre 
una decisió equivocada i es va veure el circuit com una amenaça, quan és una oportunitat 
per al municipi.

Aquesta  oportunitat  també  la  veuen  els  tres  alcaldes  dels  diferents  equips  de  govern, 
diferents operadors, gents de l'hosteleria i del comerç de diferents àmbits del teixit industrial i 
comercial.

Es dóna l'oportunitat a l'Ajuntament de Parets de formar part del Parc Territorial del Circuit i 
l'Ajuntament al mateix temps farà extensiva aquesta possibilitat a diferents operadors, en 
aquest cas a les dues associacions de botiguers del municipi, més l'Associació d'Industrials 
del Baix Vallès, són les tres propostes que realitza l'Ajuntament al Parc Territorial del Circuit, 
perquè com deia aquest ens es gestioni des de sòl industrial, des de diferents seccions que 
es puguin fer des del circuit i sobretot poder participar amb el que ha de ser el valor de 
marca que a dia d'avui genera el circuit i que evidentment mai l'Ajuntament havia d'haver 
estat d'esquena i ara es proposa estar de cara i estar de la mà. 

Ara més que mai és quan s'ha de sumar, i s'han de sumar esforços entre tots els municipis. 
És per aquesta raó que es proposa aprovar la constitució de l'Associació de Municipis amb 
els  seus Estatuts.  Parets és  l'últim dels  municipis  que ho aprovarà per  calendaris.  Tant 
l'Ajuntament de Montmeló com el de Granollers ja els han aprovat i en qualsevol cas es 
congratulen de formar part d'una vegada i de manera formal de l'Associació de Municipis del 
Parc  Territorial  del  Circuit,  que  dóna  la  possibilitat  de  tenir  veu  i  vot  en  moltes  de  les 
decisions que es prenguin en aquest àmbit, per això creu que és una oportunitat per Parets, 
per al teixit industrial i comercial i espera que l'associació acabi d'arrencar el pla director i 
que doni l'ús i la funció que esperen tots.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que farà la intervenció amb 
l'observació  que  estan  habituats  a  què  es  tergiversi  sempre  el  contingut  de  les  seves 
intervencions. Abans ho expressava també el representant d'ICV, i el NOPP només vol posar 
sobre la taula aquesta qüestió que es tergiversa sobre el tema de la residència d'avis és el 
colmo.

La presidència prega a la senyora Martí que tracti el tema en qüestió.

La senyora Martí indica que la presidència quan es tractava el tema de la residència d'avis 
s'ha posat a parlar de Mercadona.

La presidència indica que va ser per al·lusions del regidor d'ICV.

La senyora Martí indica que respecte a l'expressió aquesta de felicitat que s'ha parlat, ha de 
dir que els governants petits o grossos, municipals o estatals, no els hi correspon ser feliços, 
en tot cas és una apreciació molt interna, el que els hi correspon és ser eficaços. El que han 
de ser  els  governants és ser  eficaços.  Feliços és una apreciació d'àmbit  personal,  però 
l'eficàcia va més enllà perquè afecta a tercers.
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La presidència suposa que pel nerviosisme ha dit que l'Associació gestionarà, però ha de dir 
que aquesta Associació no gestionarà res,  perquè no és l'objectiu.  L'Associació diu que 
establirà  una  anàlisi  conjunta  de  l'estat  urbanístic  i  detectarà  les  potencionalitats  que 
coordinarà les determinacions del planejament, però no gestionarà. Han de ser precisos, 
perquè es pot confondre una altra vegada més a la gent dient paraules que no són. És un 
conjunt d'objectius genèrics d'aquesta associació, que comportarà despeses a l'Ajuntament. 
Abans s'ha dit que l'altra associació comportava petites despeses, de la qual l'Ajuntament 
s'ha donat de baixa. Suposa que això es fa per compensar, però de despeses també en 
comportarà aquesta, perquè els Estatuts diuen que hi haurà retribucions i pressupost. Sí que 
diu que els representants exerciran els càrrecs del consell  general i  del  comitè executiu 
gratuïtament, però després diu que sense perjudici, que és la tàctica de tots els advocats, 
sense perjudici de poder reemborsar les despeses que exerceixin les funcions ocasionades i 
el dret a la bestreta, d'acord amb els criteris establerts pel comitè executiu. Per tant sí que 
generarà despeses.

Han dit que amb aquesta Associació es vol generar una nova cara del circuit. Ja veuran com 
és aquesta cara, més enllà de la dels sorolls, que és la que tenen fins ara.

No s'han de fer volar coloms amb l'Associació, perquè han de ser realistes, el municipi de 
Parets només té un 6% de la superfície del circuit. Creu que menys ara, perquè part de la 
superfície s'ha destinat a vialitat.  Parets té els accessos.  Els accessos sí que estan per 
Parets, els aparcaments i els sorolls, però amb un 6% de superfície del circuit que creu que 
en realitat deu ser inferior, poques coses podran dir en aquesta qüestió.

El NOPP com no entén ben bé la dinàmica de donar-se de baixa d'una associació i crear 
una altra i a més a més, ja ha anunciat a la premsa, que quan arriba al Ple tot això ja ha  
sortit  als  diaris,  perquè  la  gran  preocupació  de  l'equip  de  govern  i  la  de  l'alcalde 
personalment és la presència dels mitjans de comunicació en tots els àmbits i més enllà fins 
i tot d'esperar que es prenguin els acords, el NOPP no entén gairebé el fet de donar-se de 
baixa  d'una associació  i  crear-ne una altra.  Tampoc sap què comportarà,  no sap si  els 
botiguers  de Parets  sortiran  gaire  beneficiats  del  circuit.  El  circuit  ja  fa  molts  anys  que 
funciona i de moment no n'han sortit beneficiats.

El  NOPP  s'alegraria  molt  i  per  això  no  posa  cap  impediment  en  què  es  constitueixi 
l'Associació, però el vot és d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martí, i exposa que el seu grup creu que ja era 
hora que això fos així, i que s'intenti treure algun profit de tenir el circuit al costat. Potser 
aquesta decisió arriba una mica tard, però més val tard que mai. El moment segurament 
tampoc és l'adequat, tots pensarien en un primer moment, però ja està bé que hi siguin.

CiU valora molt positivament que l'Associació no costi diners, segons els van explicar a la 
comissió informativa corresponent.

Aquesta Associació ha de permetre que Parets es beneficiï des del comerç i la restauració, 
entre d'altres, en aquest sentit  serà l'Ajuntament qui haurà de tirar endavant iniciatives i 
ajudar les associacions corresponents. Per l'exposat CiU vota a favor.

Pren la  paraula el  portaveu d'ICV, el  senyor  Folguera,  i  exposa que tal  com va dir  a la 
Comissió Informativa, al seu grup li sembla bé. Històricament Parets sempre s'ha quedat 
amb el soroll i amb poca cosa més. Li sembla bé que hi hagi aquests tipus d'acord i tenir 
possibilitats de dur a terme algun tipus d'acció, amb el qual Parets tingui més presència, per 
això vota a favor.
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La presidència explica que els Estatuts són un instrument que ojalà s'hagi de desenvolupar, 
perquè llavors tindrà capacitat gestora, que la portaveu del NOPP ha dit que no tindria, però 
que  si  es  llegeix  el  punt  quatre  posa:  Coordinar  les  determinacions  dels  planejaments 
municipals sobre el circuit  o tractar projecte d'escala mitja és gestió, amb eficàcia i  amb 
eficiència,  però  és  gestió.  A part  del  que  fa  constar  com  qualsevol  estatuts  tipus  dels 
representants, és molt fàcil de comprovar en els pressupostos de 2012 que no costa ni un 
sol euro. No es treu una associació per posar una altra, sinó que es treu una que tenia un 
cost i que la portaveu del NOPP ha dit que no el tenia, però sí que el té, i s'entra en una altra 
que no té cap cos i que la portaveu del NOPP ha dit que sí que tenia, en qualsevol cas la 
proposta és aquesta.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que s'haurà de corregir una mica tot 
el sistema d'intervencions perquè no potser que es tergiversi totalment el que es diu.

Ella ha dit respecte a l'altra associació que creia que no tenia cap cost, i l'equip de govern ha 
dit que sí que en tenia. Ella no sap la quantitat, però no ha dit que aquesta Associació no 
tenia cost, és que ho diuen els estatuts, que hi hauran unes retribucions i un pressupost. 
Que no estigui consignat és normal que no hi sigui en el pressupost, perquè encara no s'ha 
constituït, què volien posar-lo en el pressupost abans. El pressupost es modifica. Qui no diu 
que demà passat quan s'aprovi el pressupost no es modifica i s'inclou un apartat. Per tant, 
no s'han de dir coses que no són.

L'Associació Metropolitana de Barcelona tenia un petit cost, dient que estan aprovant uns 
estatuts que preveuen unes possibilitats de cost  que no estan en el  pressupost.  Només 
faltaria,  ja  que seria il·legal  que en el  pressupost  s'haguessin inclòs les despeses d'una 
associació que no existeix. Suposa que existirà a partir del moment que es voti, per això no 
s'han de tergiversar les intervencions. No està en el pressupost, però hi pot ser. S'aproven 
els estatuts, en els quals hi ha un règim econòmic al títol tercer, article 21. De la mateixa 
manera que la  presidència  no  llegeix  bé  els  objectius,  perquè parla  de gestió,  però  un 
alcalde  ha  de  saber  distingir  entre  la  paraula  gestionar  i  coordinar.  Gestionar  és  gestió 
efectiva i coordinar és parlar-ne i arribar a un tipus de proposta i prou, però gestionar és ser 
executiu i l'Associació no serà executiva, per tant s'han de dir les coses ben dites, sense 
tergiversar el que diuen. Per l'exposat el NOPP s'absté.

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

Vots en contra: 0

Abstencions: 4 (NOPP)

Per tant i,

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en data 17 de març  
de 2011, va aprovar l'esborrany de conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Montmeló,  
l'Ajuntament  de  Granollers,  l'Ajuntament  de Parets  del  Vallès  i  el  Consell  Comarcal  del  
Vallès Oriental per a constituir, mitjançant la fórmula jurídica que resultés més adient, una  
organització  associativa  local  amb l'objectiu  d'establir  i  coordinar  les  actuacions  d'abast  
municipal en l'àmbit territorial del Circuit de Velocitat de Catalunya.

Atès  que  estudiades  les  diferents  possibilitats,  s'ha  optat,  d'acord  amb l'article  133  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, la disposició addicional cinquena de la llei 7/85, reguladora de  
les Bases de Règim Local i el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de  
les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya, en crear l'ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT. Aquesta normativa estableix que els ens  
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locals, no necessàriament tots, ni tan sols els d'un mateix tipus, es poden associar, en funció  
d'una determinada condició geogràfica o de característiques específiques, en organitzacions  
per a protegir i promoure llurs interessos comuns i tenen personalitat jurídica pròpia.

Atès que l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT, formada pels  
Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès  
Oriental es regirà pels Estatuts següents:

“ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula  1.  Constitució  i  denominació  de  l'Associació  naturalesa  i 
personalitat jurídica

Amb la denominació Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit, 
els Ajuntaments de Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el Consell 
Comarcal, constitueixen una Associació d'ens locals a l'empara del que 
preveu la disposició addicional cinquena de la llei 7/85 Reguladora de les 
Bases de Règim Local, els articles 133 i següents del DL 2/2003 de 28 
d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el Decret 110/1996 de, 2 d'abril, pel qual es regula el 
règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el 
registre especial del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
(Ordre GAP/254/2007 d'11 de juliol).

L'Associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, integrada 
voluntàriament pels municipis de Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i 
el Consell Comarcal.

L'àmbit territorial de l'Associació és el territori dels municipis que són 
membres de l'Associació.

Clàusula 2. Seu social

El domicili de l'Associació serà la seu de l'Ajuntament de Montmeló, a la 
Plaça de la Vila, núm. 1 i on s'ubicarà i es guardaran els llibres d'actes 
i de les resolucions que es dicten.

La presidència de l'Associació podrà disposar que les sessions dels òrgans 
col·legiats es celebrin a la seu de l'Associació o en una altra dependència 
dels Ajuntaments que en formen part o a la seu del Consell Comarcal.

Clàusula 3. Duració de l'Associació

L'Associació tindrà una durada indefinida.

Clàusula 4. Objectiu i finalitats de l'Associació

1. Establir un anàlisi conjunta de l'estat urbanístic de l'àmbit, de les 
infraestructures del Circuit de velocitat de Catalunya, vist des de la 
doble perceptiva municipal i territorial i contrastar les demandes noves 
del programa del Circuit, com instal·lació superespecialitzada, amb les 
dels municipis dels quals forma part, des d'una òptica d'ordenació integral 
del territori.

2. Detectar les potencialitats de l'entorn del Circuit de velocitat de 
Catalunya mitjançant l'anàlisi de noves oportunitats (culturals, hoteleres, 
infraestructures, paisatgístiques, ambientals) a part de les econòmiques i 
esportives.
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3. Proposar la programació i ubicació territorial del dimensionat real de 
la demanda de nous espais i àmbits per al funcionament integral del Circuit 
i el territori considerant els factors següents:

- D'especificitat respecte el programa estricte del Circuit de velocitat 
de Catalunya .

-  De  compatibilitat  entre  el  programa  del  Circuit  de  velocitat  de 
Catalunya i altres programes dels municipis.

-  De  gestió  conjunta  del  programa  territorial  pels  municipis,  les 
administracions supramunicipals i el propi ens del Circuit.

4.  Coordinar  les  determinacions  dels  planejaments  municipals  sobre  el 
Circuit i el seu entorn amb un marc d'ordenació amb criteris homogenis i 
coherents, tant pel que fa a les opcions d'ordenació territorial, com als 
projectes d'escala intermèdia, a les normes urbanístiques i a les diverses 
ordenances que regulin les condicions de l'edificació, l'ambient, els usos 
i les activitats.

5. Impulsar la creació de Consells de Participació Sectorial en el si de 
l'Associació per tal de facilitar la participació dels agents econòmics-
socials, culturals, esportius, amb la finalitat d'integrar la participació 
ciutadana i llurs associacions en els assumptes de l'Associació.

Clàusula 5. Règim jurídic aplicable a l'Associació.

El  règim  jurídic  aplicable  a  l'Associació  és  el  previst  als  presents 
estatuts, els articles 133 i següents del Text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya, el Decret 110 de 2 d'abril de 1996 (DOGC núm. 
2192) i en els aspectes no fixats per aquesta normativa per la de règim 
local i per la legislació general sobre associacions .

Els actes de l'Associació no poden vincular ni condicionar actes i acords 
dels òrgans dels ens que la integren en l'àmbit de les activitats, les 
funcions i els serveis de la competència d'aquells.

Les actuacions administratives que efectuï l'Associació en tot allò no 
previst  en  els  presents  estatuts  es  regirà  per  les  prescripcions 
contingudes a la normativa de règim local aplicable als ens locals de 
Catalunya.

La contractació d'obres, subministres i serveis, s'ha d'adaptar a la Llei 
de contractes del servei públic.

TÍTOL II. GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Clàusula 6. Òrgans de l'Associació.

L'Associació s'estructura en els òrgans següents:

a)  L'assemblea  general,  que  a  tots  els  efectes  es  denominarà  Consell 
Territorial General.

b) La Junta directiva que passarà a denominar-se: Comitè Executiu.

c) La presidència i viceprecidència del Consell Territorial General.

d) La presidència del Comitè Executiu.

di)
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e)  Les  Comissions  Sectorials  que  desenvoluparan  exclusivament  funcions 
d'informe i consulta o de proposta amb la finalitat d'ésser òrgans de 
participació pel bon funcionament de l'Associació.

Clàusula 7. Consell Territorial General

1.  El  Consell  Territorial  General  és  l'òrgan  superior  de  decisió  i 
administració de l'Associació i estarà format pels municipis de Granollers, 
Montmeló, Parets del Vallès i el Consell Comarcal.

2. El Consell Territorial General format inicialment pels membres següents:

- Els respectius alcaldes/ses dels municipis que integren l'Associació i 
el president del Consell Comarcal.

- 2 representants de cada un dels municipis que ostenten la condició de 
regidors.

- 2 representants del Consell Comarcal que ostenten la condició de 
consellers.

Cadascun dels representants tindrà dret a vot que serà indelegable.

El Consell Territorial General haurà de renovar-se obligatòriament després 
de cada eleccions locals i tindrà una vigència màxima de 4 anys.

El Consell Territorial General estarà presidit per l'alcalde de Montmeló. 

Hi haurà un vicepresident, càrrec que correspon a l'alcalde de Granollers.

Els membres del Consell Territorial General no percebran cap retribució per 
l'exercici  del  càrrec.  No  obstant  tindran  dret  a  la  percepció 
d'indemnitzacions  per  les  despeses  efectives  que  els  ocasioni  aquest 
exercici,  segons  les  normes  d'aplicació  general  en  les  Administracions 
públiques i les que en desenvolupament d'aquestes pugui aprovar el propi 
Consell General.

Clàusula 8. Competències del Consell Territorial General

El Consell Territorial General té les següents competències:

a) L'elecció i el cessament de la presidència del Comitè Executiu i dels 
membres del Consell Executiu i controlar-ne l'activitat.

b) L'aprovació del pressupost anual de l'Associació elaborat pel Comitè 
Executiu  i  la  ratificació  de  l'import  de  les  quotes  de  contribució  i 
sosteniment de l'Associació proposades prèviament pel Comitè Executiu.

c) Aprovar, si s'escau, la modificació d'aquests estatuts.

d)  Aprovar  els  reglaments  que  desenvolupin  els  estatus  i  les  seves 
modificacions, així com el reglament de règim intern.

e) Resoldre els recursos que plantegin pels socis entre els acords adoptats 
pel Comitè Executiu.

f) La ratificació dels acords del Consell Executiu de nomenament de socis 
extraordinaris de l'Associació.

g) Acordar la dissolució de l'Associació.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva dels associats.

i) La disposició i alienació de béns i drets de l 'Associació.
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j) La ratificació dels convenis realitzats amb altres entitats públiques o 
privades.

k) Qualsevol altre competència no atribuïda expressament a altres òrgans i 
totes aquelles que li corresponguin per analogia al Ple dels Ajuntaments 
segons les lleis i reglaments de règim local.

Clàusula 9. Convocatòria del Consell Territorial General

1. El Consell Territorial General es reunirà en sessió ordinària, amb la 
convocatòria prèvia de la seva presidència, com a mínim un cop a l'any, per 
aprovar, si s'escau, la gestió de l'òrgan de govern, el pressupost i els 
comptes anuals.

2.  El  Consell  Territorial  General  funcionarà  en  règim  de  sessions 
ordinàries amb la periodicitat preestablerta que acordi, com a mínim anual, 
i extraordinàriament que poden ser a més urgents, prèvia convocatòria de la 
presidència per decisió pròpia o a sol.licitud de tres membres del Consell 
Territorial General.

3.  Les  sessions  s'han  de  convocar,  com  a  mínim,  amb  dos  dies  hàbils 
d'antelació  de  manera  individual  i  per  mitjans  digitals  (s'exclou  el 
dissabte com a dia hàbil). A la convocatòria s'adjuntarà l'esborrany de 
l'Acta o les actes de les sessions anteriors que hagin de ser aprovades.

Així mateix la convocatòria ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, 
el lloc, la data i l'hora de la reunió en primera convocatòria. L'ordre del 
dia de la sessió del Consell Territorial General serà confeccionada pel 
Comitè Executiu qui també decideix el lloc on s 'ha de celebrar la reunió 
en primera i segona convocatòria.

Clàusula 10. Funcionament del Consell Territorial General

1.  El  president  de  l'Associació  presidirà  les  reunions  del  Consell 
Territorial General. En cas d'impossibilitat d'aquest, el substituirà el 
vicepresident 1r.

2.  Actuarà  com  a  secretari  el  que  ho  sigui  de  l'Associació  o  en  cas 
d'impossibilitat  d'aquest  qui  la  presidència  designi.  El  secretari 
redactarà l'acta de cada reunió que han de signar ell mateix i el president 
i que ha d'incloure la data i el lloc de la reunió, l'ordre del dia, els 
assistents i un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les 
quals s'hagi demanat constància i els acords adoptats, amb indicació del 
resultat de les votacions i de les majories amb que s'han adoptat.

3.  Al  començament  de  cada  reunió  del  Consell  Territorial  General  el 
president preguntarà si algun membre del Consell ha de formular alguna 
observació a l'acta de la sessió anterior que s'havia distribuït juntament 
amb la convocatòria i si no formulen observacions es considerarà aprovada. 
Si  es  formulen  es  debatran  i  es  decideixen  les  esmenes  que  fossin 
precedents.

En cap cas podrà modificar-se les fons dels acords adoptats i únicament 
podran esmenar-se errors materials o de fet.

4. El Consell Territorial General es constitueix vàlidament en primera 
convocatòria amb l’assistència d'un terç dels seus membres. Aquest quòrum 
s'ha de mantenir durant la sessió.
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Si la sessió no es pogués celebrar per manca de quòrum d'assistència, 
s'entendrà reiterada la mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de 
la sessió per mitja hora més tard. Si no s'obté el quòrum establert, es 
suspendrà la sessió.

5. No es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència del president i del 
secretari o de les persones que legalment els substitueixin.

6.  En  les  sessions  ordinàries  s'inclourà  sempre  l'apartat  de  precs  i 
preguntes.

7. El Consell Territorial General en sessió ordinària o extraordinària 
podrà adoptar qualsevulla classe d'acords que no siguin contraris a la 
Llei, als Estatuts o als fins de l'Associació.

Els  acords  s'adoptaran  per  majoria  simple  de  vots  dels  seus  membres 
presents. En cas d'empat el vot de qui presideix és diriment o s'entén que 
hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, 
sense comptar-hi les abstencions.

Sens perjudici del paràgraf anterior, serà necessari el vot favorable de 
les tres quartes parts dels associats per adoptar els acords relatius a:

a) Modificació dels Estatuts.

b) La federació o fusió amb altres associacions així com l 'escissió o 
transformació de l'Associació.

c) L'alineació o disposició de béns.

d) La dissolució de l'entitat.

Clàusula  11.  La  Presidència  i  Vicepresidència  del  Consell  Territorial 
General

1. Són atribucions de la presidència del Consell Territorial General

a) Exercir l'alta direcció de l'Associació.

b) Executar i vetllar per l'acompliment dels acords adoptats pel Consell 
Territorial General.

c) Representar de manera judicial i extrajudicial l'Associació.

d)  Subscriure  en  nom  de  l'Associació  els  contractes  i  convenis  per 
l'acompliment de les seves finalitats.

e)  Sol·licitar  i  acceptar  subvencions  de  les  diferents  administracions 
públiques o d'altres ens.

f) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar 
les sessions del Consell Territorial General.

g) Qualsevol altre que li vingui assignada pel Consell Territorial General.

Així com totes aquelles que essent inherents a les comeses pròpies de 
l'Associació, la normativa del règim local li atribueixi a l'Alcalde.

Llevat  de  les  lletres  c)  i  g)  d'aquest  apartat,  són  delegables  en  la 
vicepresidència totes les atribucions.

La  presidència  del  Consell  Territorial  General  podrà  delegar  en  la 
presidència del Comitè Executiu les atribucions regulades en els apartats 
d) i e) d'aquest article.
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2. Són atribucions de la vicepresidència del Consell Territorial General 
les que la presidència del Consell Territorial General li delegui i les que 
siguin atribuïdes pel Consell Territorial General en execució dels seus 
acords.  El  vicepresident  substitueix  a  la  presidència  del  Consell 
Territorial General en els casos de vacant, d'absència, impossibilitat o 
qualsevol altre causa justificada.

Clàusula 12. El Comitè Executiu

1.  El  Comitè  Executiu  és  l'òrgan  de  direcció  de  l'Associació,  sens 
perjudici de les atribucions pròpies del Consell Territorial General.

2. El Comitè Executiu està format pels alcaldes dels municipis que integren 
l'Associació i pel president del Consell Comarcal.

3.  La  presidència  del  Comitè  Executiu  serà  designada  pel  Consell 
Territorial General i ostentarà el càrrec durant un període màxim de quatre 
anys de renovació forçosa quan hi hagin eleccions locals.

4.  El  nomenament  i  cessament  dels  càrrecs  han  de  ser  certificats  pel 
secretari, amb el vistiplau del president i s'han de comunicar al Registre 
d'Associacions.

5. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini del seu mandat 
pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d'absència
b) malaltia que incapaciti.
d) pèrdua de la condició d'electe.
e) Renúncia voluntària justificada davant el Comitè Executiu.
f) Qualsevol altre que estableixi la llei o estatuts.

Clàusula 13. Competències del Comitè Executiu

a) Representar, dirigir i administrar l'Associació la manera més amplia que 
reconegui la llei, així mateix, complir les decisions preses pel Consell 
Territorial General d'acord amb les normes, instruccions i directrius que 
el Consell Territorial General estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els 
organismes públics, per exercir tota mena d'accions legals i interposar els 
recursos pertinents.

c) Dirigir el procés de promoció, desenvolupament i participació de l'àmbit 
territorial objecte de l'Associació.

d) Elaborar els pressupostos, els plans d'actuació i els programes anuals 
d'activitats.

e)  Aprovar  la  contractació,  inclosa  la  de  personal  que  pugui  tenir 
l'Associació i la despesa general dins les previsions pressupostàries.

f) Acceptar donacions de qualsevol tipus.

g)  Acordar  els  convenis  de  col·laboració  de  l'Associació  amb  altres 
entitats.

h) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici al Consell 
Territorial General perquè els aprovi i confeccionar els pressupost de 
l'exercici següent.
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i)  Aprovar  els  acords  per  a  la  fixació  de  la  forma  i  import  de  la 
contribució al sosteniment de l'Associació amb notificació posterior al 
Consell Territorial General.

j) Qualsevol altre facultat que hi hagi estat delegada expressament.

Clàusula 14. Funcionament del Comitè Executiu

1. Presideix el Comitè Executiu el seu president. En cas d'impossibilitat 
d'aquest el presidirà el membre del Comitè Executiu designat a l'efecte per 
la presidència d'aquest òrgan.

2. Actuarà de secretari qui ho sigui de l'Associació.

3. El Comitè Executiu requerirà per constituir-se en primera convocatòria 
l'assistència d'un terç del nombre legal de membres que en cap cas podrà 
ésser inferior a dos.

4.  El  Comitè  Executiu  es  reunirà  en  sessió  ordinària  amb  convocatòria 
prèvia de la presidència almenys 4 cops l'any ( 1 per cada trimestre) i en 
sessió extraordinària sempre que sigui convocada per la presidència o a 
petició d'un terç del nombre dels membres.

5. El Comitè Executiu celebrarà la reunió convocada en el lloc establert 
per l'ordre del dia.

6. Els acords del Comitè Executiu s'adoptaran per majoria simple i seran 
executius de les moment en que s'adoptin, llevat que s'hagin adoptat en 
termes que diguin el contrari.

7. La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que cal debatre 
i  els  expedients  corresponents  i  haurà  de  fer-se  com  a  mínim  amb  una 
antelació de dos dies hàbils.

8. Les sessions no seran públiques.

Clàusula 15. Presidència del Consell Executiu

1. La presidència té les següents atribucions:

a) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les 
sessions del Comitè Executiu i dirigir les seves deliberacions.

b) Dirigir la gestió econòmica i administrativa de l'Associació.

c) Executar i vetllar per l'acompliment dels seus acords.

d) Actuar per delegació de la presidència del Consell Territorial General.

Aquestes competències, excepte la d) son delegables a la vicepresidència.

El vicepresident del Consell Territorial General substitueix la presidència 
del Consell Executiu en els casos de vacant, absència o impossibilitat o 
qualsevol altre causa que estableixi el Consell Territorial General, o en 
el seu defecte, pel que disposi la presidència del mateix.

Clàusula 16. El Secretari de l'Associació

El  secretari  o  secretària  de  l’Ajuntament  de  Montmeló  actuarà  com  a 
secretari del Consell Territorial General i del Consell Executiu i pot 
delegar les seves funcions en qualsevol altre secretari/a dels municipis 
associats o funcionari lletrat.
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El  secretari/a  assistirà  a  les  sessions  amb  veu  però  sense  vot  i  li 
correspon aixecar les actes, expedir certificacions dels acords i prestar 
l'assessorament jurídic.

Clàusula 17. El Tresorer de l'Associació

El tresorer o tresorera de l’Ajuntament de Montmeló actuarà com a tresorer 
del Consell Territorial General i del Consell Executiu i serà qui exercirà 
les tasques de control i fiscalització de la gestió economico-financera, 
pressupostària i de la comptabilitat.

Clàusula 18. Les Comissions Sectorials

Per acord del CGT es podran crear comissions de participació sectorial amb 
la  finalitat  d'integrar  la  participació  dels  ciutadans,  associacions, 
agents econòmics-socials, culturals, esportius, etc.

a)  Les  comissions  sectorials  desenvoluparan  exclusivament  funcions 
d'informe  i  consulta  i  si  s'escau  proposta  quan  el  sector  d'activitat 
corresponent.

b)  La  composició,  l'organització  i  l'àmbit  de  les  comissions  seran 
establertes per acord plenari.

c) Cada comissió serà presidida forçosament per un membre de l'associació 
nomenat i separat lliurament pel president de la CGT.

TÍTOL III . RÈGIM ECONÒMIC

Clàusula 19. Règim econòmic i comptable

El pressupost anual de l'Associació serà confeccionat pel Comitè Executiu i 
serà  sotmès  a  aprovació  en  el  Consell  General.  L'exercici  econòmic 
coincidirà amb l'any natural, llevat el primer que començarà el dia de 
l'acte de constitució i finirà el 31 de desembre següent.

Clàusula 20. Recursos Econòmics

1. L'Associació comptarà amb els següents recursos econòmics:

a) Aportacions ordinàries o de funcionament de l'Associació.
b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes.
c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, en el seu cas.

2.  El  Consell  General,  en  aprovar  el  pressupost  anual,  fixarà  les 
aportacions dels socis. Aquestes podran ser en efectiu o en espècie. Les 
aportacions extraordinàries o vinculades a projectes s'aprovaran en cada 
cas.

3. El Comitè Executiu podrà concertar operacions de crèdit amb qualsevulla 
entitat  financera,  per  termini  no  superior  al  vigent  exercici 
pressupostari,  per  atendre  necessitats  transitòries  de  tresoreria  en 
relació amb l'execució del pressupost.
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Clàusula 21. Retribucions

Tots els socis, a través de la seva representació, exerciran els càrrecs 
del Consell General i del Comitè Executiu gratuïtament, sense perjudici de 
poder ser reemborsats de les despeses i danys que l'exercici de la seva 
funció els ocasioni i del dret a la bestreta, d'acord amb els criteris 
establerts pel Comitè Executiu. No es distribuiran en cap cas els guanys 
eventualment obtinguts entre els associats.

TÍTOL IV. FUSIÓ, ESCISSIÓ I TRANSFORMACIÓ

Clàusula 22. Fusió, escissió i transformació

1.  L'eventual  escissió,  fusió  i/o  transformació  es  regiran  pel  que 
estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la normativa vigent 
aplicable.

2.  En  qualsevol  cas,  si  el  Consell  General  ho  considera  convenient, 
mitjançant acord amb el vot favorable de les dues terceres parts dels 
associats,  l'Associació  podrà  procedir  a  la  seva  fusió  amb  una  altra 
associació,  escissió  i/o  transformació  en  la  fórmula  jurídica  que  es 
consideri més adequada per a una millor consecució dels objectius previstos 
en aquests Estatuts.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L 'ASSOCIACIÓ.

Clàusula 23. Dissolució de l'Associació

1. L'Associació es podrà dissoldre per acord del Consell General convocat 
de  manera  extraordinària  amb  aquesta  finalitat.  L'acord  de  dissolució 
requerirà  majoria  de  tres  quartes  parts  dels  membres  presents,  que 
representin la majoria de socis de l'Associació.

2. L'Associació també es podrà dissoldre en els següents casos:

a) Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l'Associació o 
impossibilitat  d'assolir-la,  llevat  que  el  Consell  General  n'acordi  la 
modificació.

b) Baixa dels associats.

c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

d) Les altres que estableixin la llei o els Estatuts.

Clàusula 24. Destí del patrimoni social

Un cop acordada la dissolució, el Comitè Executiu adoptarà les mesures 
adients, tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'Associació 
com a l'extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l'Associació en el 
moment de la dissolució s'aplicarà a la realització d'activitats vinculades 
als  fins  de  l'Associació,  sense  que  es  pugui  distribuir  entre  els 
associats, i sempre segons allò que estableix l'article 324-6 del Codi 
Civil de Catalunya.”
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Atès que l'article 133.2 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  per  la  creació  
d'organitzacions  associatives  d'àmbit  català  cal  l'acord  de  creació  pres  pels  ens  locals  
interessats i l'aprovació dels estatuts pels quals s'ha de regir l'Associació.

L'article 136 del mateix text legal estableix que en els aspectes no fixats per aquest títol, s'ha 
d'aplicar la  legislació general sobre associacions i  l'article 15 del  Decret  110/1996, de 2  
d'abril,  pel qual es regula el  règim de les organitzacions associatives dels ens locals de  
Catalunya preveu que per a la constitució de les associacions caldrà que els ens locals  
preguin l'acord per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1. Aprovar  la  constitució  de  l'ASSOCIACIÓ  DE  MUNICIPIS  PARC  TERRITORIAL  DEL 
CIRCUIT, de la qual en formaran part els Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del  
Vallès  i  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  amb l'objectiu  d'establir  i  coordinar  les  
actuacions d'abast municipal en l'àmbit del Circuit de Velocitat de Catalunya.

2. Aprovar els Estatuts que regiran l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL 
DEL CIRCUIT, transcrits a la part expositiva d'aquest acord i sotmetre'ls a informació pública  
en un termini de TRENTA DIES, mitjançant anunci publicat al BOP i als taulells d’anuncis  
dels associats.

3. Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació,  
s'entendran aprovats i se sol·licitarà al Departament de Governació i Relacions Institucionals  
la  inscripció  de  l'ASSOCIACIÓ  DE  MUNICIPIS  PARC  TERRITORIAL  DEL  CIRCUIT  al  
Registre especial d'associacions d'àmbit territorial català.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

7. Aprovar, si correspon, una declaració com a obra d'especial interès o utilitat

Pren  la  paraula  el  regidor  d'Urbanisme,  el  senyor  Juzgado,  i  llegeix  la  proposa d'acord 
relativa a aprovar una declaració com a obra d'especial interès o utilitat.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup no té clar  
aquest punt, ja que primer s'hauria de baremar millor aquestes circumstàncies, perquè és 
massa  genèric,  està  una  mica  acotat,  però  el  continuen  veient  genèric  i  es  crea  un 
precedent. El seu grup s'absté perquè creu que primer s'hauria d'acotar amb més criteri.

La resta de grups voten a favor.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions: 3 (CIU)

Per tant i,

Vist que en data 11 de juny de 2011 els bombers i una ambulància van ser avisats per haver  
cedit  part  d’un  sostre  d’una  coberta  en  un  edifici  unifamiliar  entre  mitgeres  situat  a  
l’encreuament entre el carrer Racó i el carrer Raval. Així ho recull l’acta de la policia local  
número 58/2011.
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Atès que, segons consta a l’expedient 745/2011, mitjançant resolució de data 15 de juliol de  
2011, es va atorgar llicència urbanística, per realitzar la reparació de la teulada de l’habitatge  
situat en el carrer Racó núm. 2, d’aquest terme municipal,  degudes al  despreniment del  
sostre de l’habitatge.

Vist  el  que  disposa  l’Ordenança  fiscal  número  5  de  l’impost  sobre  construccions,  
instal·lacions  i  obres,  en  relació  amb  les  bonificacions  a  favor  de  les  construccions,  
instal·lacions  o  obres  que  siguin  declarades  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  per  
concorre-hi circumstàncies socials, culturals, historiartístiques o de foment de l’ocupació que  
ho justifiquen.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1. Declarar com a obra d’especial interès o utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies  
socials, les obres de reparació de la teulada de l’habitatge situat en el carrer Racó núm. 2,  
segons  consta  a  l'expedient  745/2011,  al  tractar-se  d’obres  de  reparació  degudes  al  
despreniment del sostre de l’habitatge. 

2. Aplicar una bonificació del 95% de la quota de l’impost de la llicència d’obres.

3. Notificar el present acord als interessats.

8. Aprovar, si procedeix, la modificació de l'Ordenança fiscal en relació als preus de 
les terrasses dels bars

Pren  la  paraula  el  regidor  d'Hisenda,  el  senyor  Juzgado,  i  proposa  la  modificació  de 
l'Ordenança fiscal en relació als preus de les terrasses dels bars, com es va comentar a la 
Comissió Informativa. S'han mantingut unes reunions amb els bars del municipi per ampliar 
el  temps de tenir  taules  al  carrer.  Es  preveu ampliar  a  l'hivern,  fet  que l'Ordenança no 
preveia. Amb el motiu que els pugui servir d'ajut el fet que a l'hivern no plou, no neva i hi ha 
dies que és agraït encara que faci fred estar-se en una terrassa i en la mesura que pugui 
ajudar una decisió d'aquest tipus, que els hi serveixi de més ajut en aquests moments.

Es posa un preu de 10 € mensuals per a la col·locació de fins a quatre taules al carrer sense 
preveure la taula que ja estava prevista pel tema dels fumadors.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Vist que l’Ordenança de Convivència Ciutadana disposa que les autoritzacions per ocupar la  
via publica amb terrasses accessòries de les activitats s'atorgaran pel període de temps  
coincident amb l'horari oficial d'estiu de cada any (del darrer diumenge de març al darrer  
diumenge d'octubre).

Vist que l’Ordenança Fiscal núm. 12  de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb  
taules  i  cadires  amb  finalitat  lucrativa  estableix  la  quota  a  satisfer  durant  els  terminis  
d’ocupació establerts en l’Ordenança de Convivència Ciutadana.

Vist  que  les  esmentades  normatives  disposen  que  l'Ajuntament  podrà  ampliar  o  reduir  
aquest termini establert quan les circumstàncies ho determinin.

Atès que per part d’alguns establiments de restauració i bars s’ha exposat la voluntat de  
poder ocupar amb taules i cadires la via publica fora de l’esmentat horari per tal de oferir una 
un millor servei als ciutadans.

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

1. Aprovar durant l’any 2012 l’ampliació del termini d’ocupació del domini públic mitjançant  
taules i cadires per part dels establiments amb autorització administrava, de conformitat amb 
les  condicions  recollides  en  l’Ordenança  de  Convivència  Ciutadana  i  d’acord  amb  els  
següents requisits.

1) La ocupació permesa en el termini d’aquesta ampliació és limitarà a un màxim de quatre  
taules.

2) L’ampliació del termini es correspon amb els mesos d’horari oficial d’hivern de l’any 2012

3) L’autorització és podrà sol·licitar per mesos o per tot el període d’ampliació.

2. Aprovar provisionalment  per l’exercici 2012 la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12 
de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa  
per incorporar una nova quota amb el següent contingut:

“d) Tarifa mensual per la instal·lació de fins a quatre taules en 
els terminis ampliats durant  els mesos d’horari oficial d’hivern. 
10,00€/ mes”

3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals  
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de  
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o  
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la llei reguladora de les  
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar  
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període  
d’exposició pública sense haver-se presentat  reclamacions,  els  acords adoptats restaran  
definitivament aprovats. 

Els acords definitius seran objecte de publicació en el Butlletí  Oficial de la Província, es  
publicarà el text íntegre de les modificacions de les Ordenances relacionades en els acords  
precedents,  i  entraran  en  vigor  al  dia  següent  al  de  la  seva  publicació  fins  a  la  seva  
modificació o derogació expressa. 

9. Aprovar, si  escau, la posada a disposició d'un solar d'equipaments educatius a  
favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Pren la paraula la regidora d'Ensenyament, la senyora Lloret, i proposa posar a disposició 
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un solar per tal que puguin 
ubicar de manera temporal  uns mòduls prefabricats  que configuraran la  nova secció de 
l'institut.

El  solar  triat  definitivament  pel  Departament  d'Ensenyament,  del  qual  disposen  de  la 
conformitat tècnica dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental, és un solar ubicat 
al carrer Víctor Català, amb una superfície de més de 3.000 m2. El solar està situat a la 
zona de can Fradera, justament al costat del camp de futbol. El solar està molt a prop del 
terreny  reservat  per  a  la  construcció  definitiva  de  l'equipament  de  l'institut,  però  el 
Departament ha preferit aquest emplaçament per dos motius. Per tal d'integrar-lo millor en la 
trama urbana existent. Aquesta ubicació situa la construcció provisional a continuació dels 
edificis i dels equipaments existents, en aquest cas el camp de futbol, i d'aquesta manera 
l'activitat educativa podrà estar una mica més integrada al barri.
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L'altre  motiu  que  exposen  i  que  l'equip  de  govern  comparteix  és  que  no  genera 
condicionants de futur del projecte de l'institut definitiu en no ocupar-se amb instal·lacions 
provisionals la parcel·la destinada a tal efecte.

De moment no tenen el  projecte definitiu que seria l'institut  i  d'aquesta manera es té la 
possibilitat de disposar de terrenys que estan molt a prop i que no condiciona la ubicació 
definitiva. Aquest emplaçament també suposa alguns avantatges per l'Ajuntament, ja que es 
redueixen els costos d'urbanització inicials i pensant en el futur alumnat l'avantatge de la 
proximitat de les instal·lacions esportives del camp de futbol.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup està a 
favor. Des de fa molt temps, el seu grup ha demanat i reivindicat la necessitat que tenia el 
municipi de disposar d'un segon IES, projecte que no defensava el PSC, que sempre deia 
que no hi havia una necessitat d'un segon IES i ara es troben amb la necessitat de buscar 
corrents un emplaçament per ubicar-hi barracons.

Si bé l'emplaçament no serà el definitiu i els terrenys estan afectats d'equipaments i són 
particulars, però sembla que l'Ajuntament ha arribar a un acord amb el propietari, al NOPP li 
sembla  bé  perquè  el  curs  que  ve  hi  ha  una  necessitat  imperiosa  a  causa  de  la  gran 
congestió que té l'IES actual, que no pot inquivir més alumnes i per això hi ha una forta 
necessitat que estiguin instal·lats els barracons, per l'exposat el seu grup vota a favor.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup està d'acord, 
per això votarà a favor, ja que l'institut és molt necessari, suposa que per això s'accelera tot 
el procés. Genera alguns dubtes el tema de la disposició avançada i aquests conceptes que 
a vegades es poden perdre una mica.

Pren  la  paraula  el  portaveu  del  grup  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  felicita  la  regidora 
d'Educació. Aquesta és una gran gestió. El seu grup va participar en el Consell Escolar en el 
seu moment i atès que semblava que la situació d'un futur institut tenint en compte que hi ha 
disponibilitat  de  terrenys,  ICV va fer  l'apreciació  d'acostar  els  barracons a  la  zona més 
poblada com la zona dels pisos de Can Fradera i el camp de futbol i veu que la gestió s'ha 
fet, per això no pot fer menys que felicitar perquè s'ha pres aquesta decisió.

ICV considerava que la zona dels barracons, a part de ser barracons, estaria en una zona 
molt abandonada en mig dels camps, per la qual cosa la seguretat podia estar en risc i creu 
que està bé que li hagin fet cas amb l'apreciació que va fer ICV en el seu moment en el  
Consell Escolar i agraït que sigui així, perquè és una bona actuació. El seu grup vota a favor.

Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i respecte al que ha comentat el 
NOPP sobre que l'equip de govern no havia defensat mai la construcció d'un segon institut, 
ha de dir que ella no era la regidora d'Educació, però sí que estava a l'equip de govern i 
participava als consells escolars municipals, i recorda perfectament a l'antic regidor el senyor 
Antonio Torio dir que el Departament en aquell moment, el planificador no considerava que 
es necessités.  No és una decisió que prengui  l'Ajuntament,  la  corporació pot  recollir  les 
opinions de la gent de l'institut actual Torre de Malla i veure que cada cop estava creixent 
més, però és un equipament de la Generalitat de Catalunya, que tenen uns planificadors, els 
quals  diuen  que  quan  es  passa  de  tants  alumnes  i  grups  consideren  la  possibilitat  de 
construir un segon institut i el que va explicar l'Antonio Torio diverses vegades és el que va 
dir, que en aquells moments el Departament no veia la necessitat. A tothom li agrada que 
quants menys alumnes hi hagi en un centre millor, però sinó es veu la necessitat tampoc 
donaran suport a un problema que no existeix, sinó que mica en mica, quan s'ha vist que sí, 
evidentment el Departament ha estat un dels primers en veure-ho i com és necessari es tira 
endavant.
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Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Vist que en el sector de l'Àrea Residencial estratègica de Can Fradera es preveu la reserva  
de terrenys per a la construcció del segon institut d'educació secundària del municipi.

Ateses  les  necessitats  escolars  de  la  població  de  Parets  del  Vallès,  i  les  dades  de  
planificació del Departament d'Ensenyament,  i  per tal  de permetre l'obertura d'un centre  
d'educació secundària en el municipi per al curs 2012-2013

Atès  el  contingut  de  l’informe  dels  serveis  municipals  sobre  el  terreny  proposat  i  la  
conformitat  manifestada  pels  Serveis  Territorials  al  Maresme-Vallès  Oriental  del  
Departament d'Ensenyament

Vist el que disposa l'article 156 del Text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya en relació  
amb l'ocupació directa dels terrenys afectats a sistemes urbanístics, i la conformitat de la  
propietat dels terrenys.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Posar a disposició del Departament d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya, per a 
la ubicació temporal dels mòduls prefabricats del nou institut, el solar següent:

Superfície:  Solar  ubicat  al  carrer  Víctor  Català,  qualificat  de 
sistemes d’equipaments comunitaris, de superfície de sòl inicial,  de 
3.167 m2, que es troben inscrites en una major finca, en el Registre de 
la Propietat de Mollet del Vallès en el tom 3433, llibre 403, foli 
206 finca 2616 inscripció 1a.

La seva referència cadastral és la 5116301DG 3051N0001YS 

Delimita al front amb el carrer  Víctor Català (en construcció), a la 
dreta amb el amb carrer de l'Àrea Residencial Estratègica, al fons amb 
terrenys inclosos en l'Àrea Residencial Estratègica  i per l’esquerra, 
mitjançant camí, amb Camp de futbol municipal.

2. El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i comptarà amb abastament  
d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient  
per a l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així  
com amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia elèctrica, en el supòsit de ser  
necessari i que s’ubicarà fora del recinte escolar, i el vial que dóna davant del terreny es  
trobarà pavimentada la calçada i tindrà encintades les voreres.

3. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti  per a la  
construcció del centre, en base a l’article 103 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, gaudirà  
d’una bonificació del 95%, atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat  
municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència  
d’obres com a conseqüència d’aquestes obres.

4. El Departament d’Ensenyament podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta cessió 
per si mateix o per terceres persones.

5. Es faculta l’alcalde president per a la signatura de la documentació que sigui necessària  
per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
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MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

10. Moció en relació a l’eliminació de la gratuïtat del peatge de la C-33 a l’alçada de 
Mollet

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció aprovada per la Junta de Portaveus en relació a 
l’eliminació de la gratuïtat del peatge de la C-33 a l’alçada de Mollet.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Atès que la Generalitat ha aprovat l'augment de les tarifes dels peatges per al 2012 i, a més,  
ha fet públic un nou sistema de bonificacions per a vehicles no contaminants o amb alta  
ocupació.

Atès  que  es  valoren  de  forma  positiva  els  criteris  generals  sobre  les  bonificacions  
proposades per la recurrència de pas (30% a partir de 16 viatges/mes), pels vehicles amb 
alta ocupació (40%) i pels vehicles amb emissions baixe de CO2 (30%).

Vist que aquest nou sistema de tarifes estableix l'eliminació de la gratuïtat del peatge de la  
C-33.

Atès que la Generalitat planteja aplicar els mateixos criteris de bonificació a la C-33 que a la  
resta de peatges, quan fins a l'aprovació de les noves tarifes per al 2012, i després de molts  
anys de lluita i reivindicacions, s'estava aplicant una bonificació del 100% per a la mobilitat  
obligada dels residents a la ciutat.

Atès que el peatge de Mollet és excepcional, ja que cap altra via de comunicació de les que  
donen  accés  a  la  capital  catalana  compta  amb  sistema  de  peatge  a  només  8  km  de  
distància de l'entrada a Barcelona i que molts veïns de Parets són usuaris habituals.

Atès que la detecció pel sistema teletac en l'entrada / sortida de Mollet – Caldes de Montbui  
– CIM s'acordà com a sistema tecnològic que substituïa l'oblidada construcció d'un carril  
diferenciat per alliberar aquesta sortida del pas obligatori pel peatge troncal situats a pocs  
metres i,  per tant,  no hauria de formar part  de les adaptacions conjunturals del sistema  
tarifari de peatges.

Atès que l'existència d'aquest peatge ja suposa per si mateixa a nivell de territori un greuge  
comparatiu  respecte  d'altres  territoris  i  va  en  detriment  de  la  competitivitat  industrial  i  
territorial de la zona del Baix Vallès. A més tenint en compte que al Berguedà, l'Alt Urgell i la  
Cerdanya pel que fa al Túnel del Cadí, s'aplicarà una bonificació del 100%-

Atès que l'Ajuntament de Parets del Vallès ha reivindicat històricament la gratuïtat total del  
peatge de Mollet,

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

Demanar a la Generalitat de Catalunya que estableixi la gratuïtat del peatge de la C-33 per  
tal  de no penalitzar els usuaris de mobilitat  obligada del peatge de Mollet i  que l'apliqui  
també per l'entrada i la sortida de Parets.

11. Moció en defensa dels afectats per les participacions preferents

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció aprovada per la Junta de Portaveus  en defensa 
dels afectats per les participacions preferents.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,
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Atès que desenes d'entitats financeres han comercialitzat en total gairebé 13.000 milions  
d'euros en participacions preferents des de 2007 (i més de 21.000 milions des de 2001),  
atrapant els estalvis de gairebé 710.000 estalviadors.
Atès  que  molts  ciutadans  i  ciutadanes  van  adquirir  en  el  seu  moment  Participacions  
Preferents, orientats pel personal de les sucursals de les seves entitats financeres.

Atès que l'actual situació de la banca, necessitada de més capital bàsic per les exigències  
de solvència de l'autoritat bancària europea (EBA, segons les seves sigles en anglès), està  
posant  fi  a  la  'moda'  de les  participacions preferents,  uns  títols  perpetus,  amb garantia  
exclusiva de l'entitat que els emet i, en teoria, amb certa liquiditat i elevada rendibilitat.

Atès que la CNMV, de manera tardana, ha forçat a valorar aquest productes al seu valor  
real, i és quan els inversors i inversores han perdut la liquiditat. Una liquiditat enganyosa  
que els bancs i caixes permetien intercanviant aquest producte entre clientes a preus fora  
de mercat.

Atès en aquests moments, quan els clients i clientes d'entitats financeres van a buscar els  
seus dipòsits es troben amb la impossibilitat  de recuperar-ho, no saber quan ho podran 
recuperar ni si podran recuperar la integritat del capital aportat.

Atès que es tracta d'uns diners que en molts casos es corresponen amb els estalvis de tota  
una vida i que en el context actual de crisis poden ser vitals per la seva subsistència diària.

Atès que les entitats financeres estant oferint la possibilitat de convertir les participacions  
preferents en accions com a manera de capitalitzar les pròpies entitats, amb el risc que això  
suposa per als clients. Aquests canvis, en la pràctica res voluntari per als usuaris, que es  
veuen forçats en ocasions a acceptar-los, constitueixen un nou abús, en què els bancs i  
caixes imposen el canvi de les preferents per accions o obligacions convertibles en accions,  
una solució que només beneficia a les entitats i penalitza les famílies a les quals a sobre  
fiquen a la força en la Borsa, en un moment nefast i amb un altre producte igual de perillós  
que l'originari.

Atès  que  cal  denunciar  les  clàusules  abusives  dels  contractes  de  bancs  i  caixes,  
especialment en el presumpte frau de las participacions preferents.

Atès que el Banc d'Espanya ha intentat tapar aquest problema permetent que les preferents  
d'entitats en fallida continuïn donant uns beneficis, que estem pagant tots els ciutadans.

Atès que els clients van ser mal assessorats i incitats a invertir en un producte que no tenia  
res a veure amb un dipòsit a termini fix, garantit pel Fons de Garantia de Dipòsits (FGD),  
venut  irregularment  sense  atendre  cap  manera  al  que  els  consumidors  volien  o  els  
convenia. I la garantia de l'entitat financera, no és tal si gestiona malament el seu negoci i el  
Banc d'Espanya la intervé, com ha passat.

Atès que es tracta d'un producte per a inversors de risc, no adequat per a tothom, però les  
entitats les van comercialitzar entre petits estalviadors sense informar correctament.
Atès que l'ordre de prelació dels posseïdors de participacions preferents està després dels  
creditors comuns i subordinats.

Atès que si l'entitat financera no té beneficis, no es recuperen els diners i que als 5 anys,  
amb autorització del Banc d'Espanya, l'entitat pot recomprar les participacions preferents pel  
seu valor nominal.
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Atès que es tracta de valors similars a les accions, els compradors de les quotes no tenen  
assegurada cap part de la seva inversió i poden perdre-la en la seva totalitat. A diferència  
d'un dipòsit  a  termini,  en  què l'inversor  pot  recuperar  els  seus diners  encara  que sigui  
pagant una penalització, les preferents són valors emesos a perpetuïtat i, per recobrar la  
inversió, cal trobar un comprador disposat a pagar per elles. En les actuals circumstàncies  
es tracta d'una tasca gairebé impossible.

Atès que en els últims anys, bancs i caixes van realitzar nombroses emissions de preferents  
per  captar  capital  que,  a  més,  els  permetia  reforçar  les  seves  ràtios  de  solvència.  En  
l'actualitat  han  caigut  en  desús  perquè  la  nova  normativa  les  penalitza  i  ja  no  permet  
incloure entre el capital de màxima qualitat.

Atès que el president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Julio Segura,  
s'ha  mostrat  "convençut"  que  el  mercat  de  les  participacions  preferents  a  inversors  
minoritaris tindrà "inevitables costos d'ajustament" perquè funcioni d'un "manera més eficaç i  
transparent ".

Atès que s'estan prenent mesures que suposen sacrificis i retallades a l'estat del benestar  
mentre les entitats financeres s'aprofiten d'ajudes públiques. Els consumidors i usuaris de  
serveis financers seran els que paguin, en última instància, els milions d'euros que costarà  
el sanejament de les entitats financeres.

Atès que les desenes de milers de petits estalviadors afectats no poden tolerar ni un minut  
més aquesta actitud de les entitats financeres.

Atès que ja hi ha hagut nombrosos sentències contra els productes tòxics - 'clips', 'swaps',  
permutes financeres... comercialitzats per les entitats financeres. La fonamentació jurídica  
en totes les sentències és similar i incideix que les entitats no han analitzat correctament el  
perfil  dels  inversors  i  que  els  seus  empleats  no  tenen  la  formació  adequada  per  
comercialitzar  productes  excessivament  complexos,  de  manera  que  la  informació  que  
faciliten als seus clients no és l'adequada.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Instar al Govern de l'Estat Espanyol, al Banc d'Espanya i el Govern de la Generalitat a  
crear  oficines  d'assessorament  als  afectats  per  aquests  productes  financers.  Oficines  
d'informació  que  permetin  als  afectats  i  afectades  tenir  informació  i  coneixement  sobre  
aquesta  qüestió  abans  d'iniciar  les  accions  judicials  pertinents  i  que  possibilitin  així  la  
defensa  de  tots  els  ciutadans  que  han  estat  enganyats  mitjançant  la  comercialització  
d'aquests productes opacs.

2. Reclamar a les entitats que recomprin les participacions preferents, deute subordinat i  
quotes  participatives  que  van  emetre  i  que  van  col·locar  a  desenes  de  milers  de  
consumidors, com si es tractés de dipòsits a termini fix, sense informar degudament del risc  
i l'escassa liquiditat d'aquests productes.

3. Exigir a la CNMV i al Banc d'Espanya que adoptin una solució immediata per al problema  
de les participacions preferents i altres productes tòxics. A més, aquesta mesura no hauria  
de  limitar-se  a  un  canvi  per  bons  o  accions  que  podrien  generar  més  pèrdues  als  
estalviadors.
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4.  Donar trasllat d'aquests acords al president del Govern, al  Ministerio de Economia, als  
grups parlamentaris del Congres de Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al  
Departament  d'Economia  i  Coneixement,  als  grup  parlamentaris  del  Parlament  de  
Catalunya, al Banc d'Espanya, a la CNMV, a ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos y  
Cajas y Seguros de España i a AUSBANC, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios.

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 Jordi Pousa Engroñat
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ANNEXOS
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