
Secretaria General

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

Sessió núm.: PLE2012/9
Caràcter: Ordinari
Data: 20 de setembre de 2012
Horari: 19:00 h a 21.45 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
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
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 
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència: 
 

ORDRE DEL DIA

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

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
2. Acordar, si correspon, l'aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Parets del 

Vallès.

3. Acordar, si escau, la declaració com a activitat  d’especial interès o utilitat municipal a 
la residència centre de dia per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la taxa de 
l’Ordenança fiscal número 15.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
4. Acordar, si procedeix, el nomenament dels representants municipals en la Comissió 
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Assessora per a la Gestió de la Residència Centre de Dia Pedra Serrada.

5. Ratificar, si correspon, l’acord de la Junta de la Junta de Govern Local, de donar nom 
al poliesportiu municipal i a la piscina municipal.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
6. Aprovar, si escau, el Compte General corresponent a l'any 2011 de l'Ajuntament de 

Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i 
de l’empresa municipal Habitaparets, SL.

7. Aprovar,  si  procedeix,  proposar  al  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  de  la 
Generalitat de Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la vila per al 2013.

8. Acordar, si correspon, l’adhesió al Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015 de la Diputació de Barcelona.

9. Acordar, si procedeix, la constitució del Consell Industrial de Parets del Vallès i el seu 
reglament de funcionament.

Mocions
10. Moció en defensa del nostre model d'organització territorial, del mapa municipal i de 

l'autonomia local.

11. Moció  relativa  a  la  reimplantació  del  programa  PREPARA,  d'acord  amb  el  RDL 
1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació 
estable i la requalificació professional per a les persones desocupades.

12. Moció contra la pujada del 70% de la tarifa de subministrament d'aigua en alta.

13. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta del dia 19 de juliol de 
2012.

S'incorpora a la sessió el regidor senyor Vidal.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
2. Acordar, si correspon, l'aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Parets 
del Vallès
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, explica que el mapa de capacitat 
acústica de Parets del Vallès és una actualització del mapa existent, aprovat a l'any 2005, 
d'acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

El  Reglament  176/2009,  desplega  la  Llei  de  16/2002,  que  canvia  la  forma  en  què  cal 
zonificar el territori i per tant obliga a modificar el mapa de capacitat acústica per adaptar-lo 
al reglament a tots els ajuntaments. S'han incorporat els valors del Reglament a l'Ordenança 
de convivència ciutadana. Així doncs, els valors ja es tenen i el que cal és posar-los sobre 
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un mapa i posar-los a votació avui.

El mapa de capacitat acústica mostra uns objectius de qualitat acústica que es fixen com 
ajuntament per tenir uns valors de sorolls màxims a cada punt del territori. És a dir és el  
soroll que es vol tenir al municipi.

Els  valors  que  mostra  al  mapa  són  els  següents  dividits  en  tres  zones  de  sensibilitat 
acústica, zona tipus A, que és sensibilitat acústica alta. El tipus B que és sensibilitat acústica 
moderada i el tipus C, que és sensibilitat acústica baixa. Per fer-se una idea, entre el grup A, 
de 7 h del matí a les 23 h, tenen uns valors límits d'immissió en decibels entre 55 i 60, 
depenent de la zona del municipi, sigui rural o residencial i l'horari nocturn de 23 h a 7 h, 
baixa 10 decibels, entre 45 i 50.

La zona B, com és moderada en horari diürn de 7 h a 23 h, a 65 decibels i  el  nocturn 
igualment, amb 10 decibels menys, 55 decibels.

La zona C, que és industrial sobretot està entre els 68 i els 70 decibels, en horari de 7 h a 23 
h, i de 23 h a 7 h, a 60 decibels.

Les zones residencials tenen una qualificació A4 i els habitatges afectats per l'avinguda de 
Catalunya, carrer Sant Antoni, avinguda de Francesc Macià, i C-17, tenen una B1. Tot el sòl 
industrial és una C2.

El Casal de Can Butjosa i Cal Jardiner tenen la qualificació C1 per assumir els actes que 
tenen lloc habitualment. Els habitatges del seu entorn també són B1 per assumir-ne el soroll 
i els equipaments esportius s'han definit com a B2.

S'estableixen  com ha  comentat  abans  una  diferenciació  entre  horaris  diürns  i  nocturns. 
Aquests són els valors d'immissió exterior, o sigui el soroll que hi hauria d'haver al carrer.  
Dins dels habitatges, el Reglament especifica que és sempre igual per a tots els habitatges, 
independentment que estiguin a una zona o una altra i van dels 45 decibels de dia en sales 
d'estar a 25 decibels de nit en els dormitoris.

Els canvis respecte al  mapa anterior aprovat al  2005 fa que en els barris de l'Eixample 
residencial i l'Escorxador no canviï res, es mantenen igual, en canvi per la part de l'Eixample 
entre l'avinguda d'Espanya i el carrer Prat de la Riba els valors baixen 5 decibels. Al nucli 
antic i als Horts del Rector només baixen 5 decibels, per tant en la gran majoria de les zones 
d'habitatges del poble totes van a la baixa de 5 decibels comparat amb el mapa de 2005.

En les  zones B1,  que són les  grogues d'intensitat  mitjana,  la  situació és exactament  la 
mateixa que fins ara, no ha patit cap canvi. La zona industrial queda igual que estava amb 
l'anterior.

Les activitats comercials, industrials i de veïnatge tenen uns límits d'emissió de 5 decibels 
inferiors  determinats,  per  evitar  l'efecte  sumatori.  Una  vegada explicat  tot  això,  proposa 
l'aprovació del mapa de capacitat acústica.

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i exposa que el seu grup en un 
principi i d'acord amb la legalitat vigent, vota a favor del mapa acústic. Hi ha dues zones que 
s'especifiquen.  D'una banda,  la  zona universitària,  d'aquesta  universitat  que surt  a  cada 
campanya electoral. Aquesta no està marcada.

D'altra banda, si s'actualitza el mapa, la zona de l'institut actual tampoc està marcada. Si es 
fa l'actualització del mapa acústic seria bo de posar-la. Al menys en el mapa que li ha arribat 
no estan marcades cap de les dues zones.

Pel que els han dit els ciutadans, pel que han patit ells també, i legalitat és molt correcte que 
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es  faci  això,  però  també la  ciutadania  es  pregunta  o  vol  respostes  sobre  qüestions  de 
contaminació acústica que pateix durant tot l'any. Una a causa de les autopistes, la C-17, i 
del Circuit, sobretot quan el lloguen els equips i sobretot el cap de setmana que quan el 
ciutadà pot descansar a la zona de l'Eixample, es troben amb el soroll del camp de tir.

Les esmentades zones són difícils,  perquè no són competència de l'Ajuntament,  però és 
important  incidir  en  els  organismes  que  s'encarreguen  de  la  gestió  dels  esmentats 
establiments,  que instal·lin pantalles d'insonorització acústica,  sobretot  en la C-17 en les 
zones del pont que passa sobre la Riera. En les altres zones les edificacions i alguns arbres 
fan de pantalla acústica, però algunes zones concretes s'hauria d'incidir  amb un estudi i 
demanar una acció per disminuir la contaminació acústica.

El  Circuit  ha  promès  més  d'una  vegada  que  col·locaria  arbrat  perquè  no  hi  hagi  tanta 
contaminació acústica,  però sembla que s'ha deixat de banda, i  és l'obligació del NOPP 
reivindicar-lo.

El regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, tal com va comentar en la Comissió Informativa, 
ha de dir que són correctes totes les apreciacions. Com són equipaments supramunicipals, 
que no són de Parets, la competència no és de l'Ajuntament, però tal com va comentar sí 
que es pot treballar, demanar i exigir i denunciar constantment com algunes vegades ja s'ha 
fet a la Generalitat, perquè trobi una solució i posin algun remei en els equipaments que tots 
comparteixen, com el Circuit.

És coneixedor, encara que no sap en la línia que s'està treballant en la reducció del soroll,  
però quant a la C-17, l'autopista i el camp de tir no té constància que s'hagi efectuat res i en 
tot cas, es treballarà en la línia que han proposat, en el sentit d'insistir i exigir la Generalitat 
que  té  la  competència,  perquè  instal·li  barreres  acústiques,  que  baixin  el  soroll  en  el 
municipi.

CiU vota a favor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i considera molt interessant que s'hagi 
elaborat  el  mapa.  En  la  Comissió  Informativa  es  va  comentar  que  hi  havia  hagut  una 
modificació a la zona de Can Berenguer, en els decibels que corresponen. Considera que 
s'ha guanyat en aquest aspecte i tot el que sigui aquest tipus d'informació que afavoreixi que 
la  convivència  al  municipi  sigui  millor,  sobretot  en el  tema de sorolls,  la  gent  està  molt 
conscienciada i és positiu, per això vota a favor.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i hi vota a favor, ja que està clar que 
és un pla de millora.

Tots els grups voten a favor, per tant i,

Exposició i descripció de fets
Vist que la gestió i planificació integral del soroll urbà esta adquirint una importància cada  
vegada major en el context de programes integrats de protecció del medi ambient, tal com  
s’exigeix en l’Agenda 21 Local.

Atès el Decret 176/2009 (DOGC 5506 – 16/11/2009) pel qual s'aprova el Reglament de la  
Llei 16/2002 del 28/6, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos.

Vist que en aquest reglament, en el seu Annex A, es determina la necessitat d'elaborar un  
Mapa de Capacitat Acústica on s'estableixi la zonificació acústica del territori i els valors límit  
d'immisió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, amb uns valors límit  d'immissió  
exterior d'acord amb els usos del sòl, i segons la taula definida al reglament.
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Atès que els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris  
que  estableix  el  Decret  245/2005.  El  Departament  de  Medi  Ambient  i  Habitatge  té,  a  
disposició de tots els municipis, en format digital, les propostes dels mapes de capacitat  
acústica de totes les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden demanar el seu mapa  
de  capacitat  acústica  al  consell  comarcal  que  correspongui  o  a  la  Direcció  General  de  
Qualitat  Ambiental.  Aquestes  propostes  poden  servir  de  base  per  elaborar  els  mapes  
definitius.

Vist que ja es va realitzar un mapa de capacitat acústica a Parets del Vallès, en data 2005,  
d'acord amb la Llei 16/2002 del 28/6, i que determinava unes zonificacions adaptades a la  
llei diferents a les que ara fixa el reglament.

Entre  altres  coses  sols  considerava  3  zones diferents,  enfront  les  10  que determina el  
reglament 176/2009 del 16/11 i per tant cal actualitzar el mapa de capacitat acústica.

Atesa la proposta de mapa de capacitat acústica que ha elaborat la Direcció General de  
Qualitat  Ambiental  en  suport  de  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  que  s'adapta  a  les  
condicions concretes d'usos del sòl i les activitats.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Aprovar  inicialment  el  Mapa  Acústic  del  municipi  de  Parets  del  Vallès,  que  obra  a  
l’expedient.

2. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la seva  
publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  la  seva  inserció  en  el  tauler  d’edictes  de  
l’Ajuntament  i  en la  web municipal,  transcorreguts els  quals  sense que s’hagin  formulat  
al·legacions  es  tindrà  per  aprovat  definitivament,  sense  necessitat  de  nou  acord.  
En  el  cas  de  que  no  hagi  reclamacions  ni  suggeriments,  s’entendrà  definitiu,  l’acord  
inicialment aprovat, sense necessitat d’ulterior acord exprés.

3. Un cop aprovat  definitivament  el  Mapa Acústic  del  municipi  de  Parets del  Vallès,  es  
publicarà de la forma següent:

a) Al tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província: el text dels acords plenaris  
adoptats.

b) Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: la referència del Butlletí Oficial de la  
Província on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.

De conformitat  amb l’article 66,  apartat  1,  del Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el present Mapa Acústic  
del municipi de Parets del Vallès entrarà en vigència des del moment en que es publiqui el  
seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el  
termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de  
les Bases de Règim Local, modificada parcialment per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,  
de mesures per a la modernització del Govern Local i continuarà vigent fins que s’acordi la  
seva modificació o derogació.

3.  Acordar,  si  escau,  la  declaració  com  a  activitat   d’especial  interès  o  utilitat 
municipal a la residència centre de dia per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la 
taxa de l’Ordenança fiscal número 15
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Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i proposa aplicar una bonificació del 
95% a la residència, com permet la reglamentació, i tal i com s'ha fet amb altres entitats del 
municipi que es consideraven d'interès municipal.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Exposició i descripció de fets
Atès que, mitjançant resolució de data 4 de juny de 2012, es va donar per complimentat el  
tràmit de canvi de nom de l'activitat de residència i centre de dia per a la gent gran, situada a  
l'avinguda Pedra del Diable, núm. 20, presentat per FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET.

Vist que en data 26 de juliol de 2012, amb número 9.278 d’entrada del Registre General  
d’aquest Ajuntament, la FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET, ha sol•licitat una bonificació del  
95% sobre les taxes aplicades en concepte del tràmit del canvi de nom de l’activitat.

Vist  l’informe  emès  pels  Serveis  Socials  en  data  5  de  setembre  de  2012,  en  el  qual  
s’especifica que la residència i Centre de Dia per a la gent gran “Pedra Serrada” de Parets  
del Vallès, té una capacitat de 60 places i el centre de dia una capacitat diürna de 40, de les  
quals 48 de residència i 21 de centre de dia són places concertades per part de l’ICASS i  
per tenir finalitats socials es considera convenient la bonificació de les taxes municipals.

Vist el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 15 de la Taxa per a la prestació dels serveis  
d’intervenció  administrativa,  en relació  amb les bonificacions 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 UNANIMITAT, ACORDA:

1. Declarar com a obra d’especial interès o utilitat municipal, l'activitat de residència i centre  
de dia per a la gent gran, promogudes per FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET al tenir una  
finalitat de recurs públic. 

2. Aplicar una bonificació del 95% sobre les taxes aplicades en concepte de legalització  
d’activitat de residència i centre de dia per a la gent gran.

3. Notificar el present acord als interessats.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
4. Acordar, si procedeix, el nomenament dels representants municipals en la Comissió 
Assessora per a la Gestió de la Residència Centre de Dia Pedra Serrada
Pren la paraula la regidora de Benestar Social, la senyora Villa, i exposa que com molt bé 
recordeu, a la sessió plenària de 23 de febrer de 2012 es  va aprovar el conveni amb la 
Fundació Sanitària de Mollet per a la gestió de la residència i centre de dia de la gent gran.

El conveni preveu la creació d'una Comissió Assessora, que podrà formular propostes a la 
direcció de la Fundació en relació al servei, i la comissió la presidirà l'alcalde o persona en 
què delegui, amb un màxim de 20 membres, dels quals 5 seran nomenats per la Fundació i 
15 a proposta de nomenament de l'alcalde i a proposta del  Ple de la corporació.

Les funcions de la Comissió Assessora són la vigilància i el seguiment dels serveis prestats 
per la Presidència, el seguiment del conveni de la cessió d'ús, emetre i formular propostes i 
suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis de la residència.
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Avui es proposa acordar els representants i  es proposa com a representants dels grups 
municipals els següents:

• Grup Municipal Socialista: Francesc Juzgado Mollà
• Grup Municipal Nova Opció per Parets: José Luís Rodríguez González
• Grup Municipal de Convergència i Unió: Xavier Martín Rodríguez
• Grup Municipal del Partit Popular: Roberto Carmany Valls
• Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds: Joan Folguera Obiol 

En representació de l'Ajuntament:

• Alcalde President: Sergi Mingote Moreno 
• Regidora de Benestar Social: Susanna Villa Puig 
• Cap dels Serveis Socials municipals: Núria López González
• Treballadora social: Núria Planas Argemí

En representació del sector social, que és una de les grans voluntats que té la institució i 
que  creu  molt  important  que  formin  part  de  la  Comissió  Assessora,  ja  que  són  els 
representants de la gent gran i també van ser els impulsors, que van presentar la petició per 
tenir aquest servei al municipi, es troben amb:

• Maria Jesús López Ballesteros
• Joaquim Guardiola Morros
• Lluïsa Sabi Marot
• Miquel Molina Miras
• Manel Perales Doblas
• Joan Novell Reverter

Pren la paraula la  portaveu del  NOPP, la  senyora Martí,  i  exposa que el  seu grup està 
d'acord amb la proposta, però vol fer una matisació lingüística i és que en els tres blocs de 
representants, es diu en representació dels grups municipals, després diu en representació 
de l'Ajuntament. Creu que en lloc de dir en representació de l'Ajuntament s'hauria de dir en 
representació de l'equip de govern i personal tècnic, perquè els grups municipal també són 
Ajuntament.  És  una qüestió  estrictament  lingüística.  En qualsevol  cas  creu que s'ha de 
corregir i naturalment el NOPP està totalment a favor amb la proposta presentada i amb les 
persones que es proposen.

La presidència proposa posar en representació de l'Ajuntament els dos blocs sencers.

La senyora Martí mostra la seva conformitat.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Exposició i descripció de fets
Vist que el Ple de l'Ajuntament en sessió de 23 de febrer de 2012 va aprovar el conveni amb 
la Fundació Sanitària de Mollet per a la gestió de la residència i centre de dia de la gent  
gran.

Vist que l'esmentat conveni preveu la implantació com a element de coordinació del servei i  
de la gestió de l'ús de l'edifici la creació d'una Comissió Assessora, per formular propostes a  
la direcció de la Fundació, la qual estarà presidida per l'alcalde.

Atès que la Comissió Assessora es composarà per un màxim de 20 membres, dels quals 15  
seran 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  
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gran.

Vist que des de la Regidoria de Benestar Social s'ha convingut amb els casals municipals el  
nomenament dels representants dels sectors socials implicats en els serveis a la Gent Gran.

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

1.  Acordar  el  nomenament  dels  representants  municipals  següents  en  la  Comissió  
Assessora per a la Gestió  de la Residencia Centre de Dia Pedra Serrada:

En representació de l'Ajuntament:

• Alcalde President: Sergi Mingote Moreno 
• Regidora de Benestar Social: Susanna Villa Puig 
• Cap dels Serveis Socials municipals: Núria López González
• Treballadora social: Núria Planas Argemí
• Grup Municipal Socialista: Francesc Juzgado Mollà
• Grup Municipal Nova Opció per Parets: José Luís Rodríguez González
• Grup Municipal de Convergència i Unió: Xavier Martín Rodríguez
• Grup Municipal del Partit Popular: Roberto Carmany Valls
• Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds: Joan Folguera Obiol 

En representació del sectors socials

• Maria Jesús López Ballesteros
• Joaquim Guardiola Morros
• Lluïsa Sabi Marot
• Miquel Molina Miras
• Manel Perales Doblas
• Joan Novell Reverter

2. Notificar el present acord a la fundació Sanitària de Mollet i als membres designats.

5. Ratificar, si correspon, l’acord de la Junta de la Junta de Govern Local, de donar 
nom al poliesportiu municipal i a la piscina municipal
Pren la paraula el regidor d'Esports, el senyor Cayuela, i exposa que a ningú no se li escapa 
que Parets esportivament parlant és un municipi molt actiu, que des de fa molts anys aposta 
pel treball en la seva vessant formativa. Molt important en la formació, en la integració en 
l'equació social dels que ho practiquen i que fruit d'aquest treball Parets i les seves entitats 
han estat el bressol de grans esportistes, com és el cas del Miguel Luque o d'en Joaquim 
Rodríguez, dos esportistes que es van formar a Parets i que s'han convertit en un referent 
mundial i d'èxit esportiu en el màxim nivell de les seves disciplines.

A més dels seus èxits esportius destaquen també pels valors personals que transmeten i 
l'exemple que donen als joves esportistes paretans. Per l'exposat, i per la demanda que han 
rebut  de  les  entitats,  sobretot  de  les  entitats  vinculades,  per  exprofessors  o  persones 
vinculades als esmentats esportistes quan eren joves, per petició popular, per la projecció 
internacional  que  fan  del  municipi,  i  ja  que  més  d'una  vegada  han  rebut  altres 
reconeixements per part del consistori i del poble, i sobretot per la trajectòria personal els 
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darrers anys, amb una medalla d'argent als Jocs Paraolímpics per part del Miguel i el segon 
lloc al Giro i  el tercer lloc a la Volta del Joaquim, com a fites més destacades, proposa 
ratificar l'acord de la Junta de Govern que va aprovar els acords següents: 

1. Aprovar  la  denominació  del  pavelló  municipal  com  Poliesportiu  Municipal  Joaquim 
Rodríguez Oliver.

2. Aprovar la denominació de la Piscina Can Butjosa com a Piscina Municipal Miguel Luque 
Ávila.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i ressalta el bon moment esportiu 
que  viu  Parets  i  el  fet  que  dues  persones  nascudes  al  municipi,  com  són  el  Joaquim 
Rodríguez i el Miguel Luque, amb pocs dies de diferència han aconseguit èxits esportius 
molt importants, no només ara sinó que ja porten una trajectòria important i que l'Ajuntament 
ha reconegut cada vegada que s'ha produït un esdeveniment esportiu.

El NOPP se sent molt  orgullós i  creu que com tots els regidors que estan al  Ple i  molt  
contents dels mèrits que han assolit, perquè es beneficien ells i beneficien globalment també 
a Parets, per tant és indiscutible la vàlua d'aquestes persones i el seu mèrit esportiu que va 
més enllà del propi mèrit personal, perquè arrossega un nom, un poble, i per tant res a dir en 
aquest sentit i consideren que tenen la més àmplia felicitació no només del seu grup, sinó de 
tots els grups.

D'altra banda, el NOPP discrepa en aquest tema de com s'ha instruït l'expedient i de com 
s'han efectuat les coses en pocs dies. Per posar nom a unes instal·lacions municipals o 
posar nom a un carrer del poble cal seguir un determinat  procediment.  Aquí  no se n'ha 
seguit cap i a més no s'ha instruït cap expedient. En la carpeta només consta la proposta 
d'acord, per tant és un expedient molt pobre.

Tampoc s'ha respectat la normativa municipal, ja que si hi ha una normativa municipal s'ha 
de complir per molt que es consideri que ja se sap el resultat que es pot assolir, però la 
normativa s'ha de respectar, ja que la normativa afecta tothom.

Hi ha un Reglament de participació ciutadana que preveu que es farà partícip als veïns i les 
veïnes de Parets del Vallès dels processos de reflexió i dels projectes, que un dels eixos del 
Reglament  és  una  política  activa  de  consultes  a  la  ciutadania.  Per  això,  quina  millor 
oportunitat que utilitzar el Reglament de participació ciutadana per tal de fer partícip a tota la 
ciutadania per posar nom a un equipament municipal.

També hi ha un Consell Municipal de l'Esport, que com molt bé diu el propi Reglament és un 
consell consultiu i deliberatiu.

També  hi  ha  un  Reglament  de  les  Medalles  de  la  Vila,  que  preveu  un  determinat 
procediment, que en aquest cas sí que es fa.

En el cas del Consell Municipal de l'Esport, que el NOPP sàpiga aquest Consell no s'ha 
reunit per decidir ni per consultar-lo a l'entorn d'aquesta qüestió.

Les formes són molt  importants,  sobretot  quan representen a una institució i  es prenen 
decisions que tenen determinades conseqüències.

Instruir un expedient és imprescindible i posarà un exemple extern a Parets, com les Creus 
de Sant Jordi. Per atorgar la Creu de Sant Jordi s'instrueix tot un expedient, perquè dóna 
garanties de cara al futur. D'aquí a 30 anys, quan mirin sortirà que el Ple de l'Ajuntament de 
Parets del dia 20 de setembre de 2012 va acordar els nomenaments, però pregunta quins 
expedients hi ha. Serà molt pobre pels que realitzin la consulta.
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No s'ha seguit bé el procediment, no s'ha respectat la normativa i s'ha tramitat d'una forma 
precipitada i  improvisada.  No s'ha buscat  tampoc l'opinió dels  grups municipals.  Es van 
convocar als grups municipals a una reunió urgent, amb poques hores d'antelació i en teoria 
era per parlar d'un reconeixement als esportistes indicats, però no sabien ni que es tractava 
del tema dels noms. A la pràctica va ser una reunió, a la qual el seu grup no va poder assistir 
com a grup municipal, per donar compte d'unes decisions que estaven ja preses i fins i tot la 
placa del pavelló encarregada.

La senyora Martí manifesta que al seu grup no li agrada que es convoquin reunions urgents 
per un tema d'aquest tipus, ja que no hi ha urgència, perquè precisament la lentitud i fer un 
bon procediment és el que li donarà segurament més valor al tema.

Les reunions d'urgència es convoquen per problemes de seguretat, per problemes d'atur, 
per problemes, en què la seva urgència sigui manifesta. El NOPP en aquest cas no li veu la 
urgència.

A més l'expedient requereix tot un conjunt de valoracions, perquè per exemple si l'any vinent 
el senyor Joaquim Rodríguez, i tan de bo que sigui així guanyés el Tour, què es farà, perquè 
el senyor Joaquim Rodríguez ja se li ha donat la Medalla de la Vila i ell no està pas al final  
de la seva carrera esportiva, tot el contrari,  està en un moment àlgic i tan de bo aquest 
moment li duri. Per l'exposat, entén que no hi havia d'haver hagut la urgència que s'ha portat 
a terme.

D'altra banda la senyora Martín continua exposant que es podria haver pensat en donar el 
nom a un altre equipament, perquè el pavelló no té cap mena de relació amb el ciclisme. Es 
podia haver pensat en posar el nom a una biennal de ciclisme, es podien haver fet moltes 
més valoracions  si  s'hagués respectat  el  procediment,  s'hagués  elaborat  un  expedient  i 
s'hagués respectat l'opinió de tots els grups.

El NOPP se sent menystingut, ja que no s'ha tingut en compte la seva opinió en el tema. No 
sap  si  aquest  serà  el  cas,  però  s'ha  de  tenir  en  compte  que  la  suma  dels  vots  que 
representen els grups municipals de l'oposició, si coincideixin tots, supera els de l'equip de 
govern i la seva opinió també ha de valer, sobretot per aquestes qüestions. Un bon nivell 
polític s'aconsegueix negociant unanimitats per temes d'aquest tipus, de les Medalles de la 
Vila,  i  els  nomenaments.  Afegeix  que no per  anar  més depresa i  per  marginar  a grups 
s'aconsegueix un millor resultat.

El NOPP no està d'acord en com s'ha portat a terme el tema. També li preocupa un fet que 
en  el  cas  del  senyor  Joaquim  Rodríguez  té  un  patrocinador  que  desconeixen  si  el 
patrocinador permet  posar  el  seu nom o utilitzar  la  marca.  És un tema que en el  propi 
expedient s'hagués pogut valorar.

D'altra banda, el pavelló no té nom i es pot posar aquest o un altre nom, però la piscina sí, 
per això l'expedient hauria de preveure una baixa del nom anterior i una alta del nou nom.

El procediment i les maneres que s'han utilitzat no són les adequades. No entenen què es 
vol dir en la proposta d'acord quan es parla de les entitats municipals vinculades, suposa 
que vol dir entitats esportives municipals. Creu que el paràgraf no s'entén gairebé.

Per totes les raons exposades s'abstindrà, no pas perquè considerin que tant el Joaquim 
Rodríguez com el Miquel Luque no es mereixen el màxim reconeixement, sinó perquè no 
s'ha respectat el procediment i perquè les coses s'han de fer d'una altra manera.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que té la desgràcia d'anar 
darrere del grup del NOPP, ja que de fet hi ha molts arguments que comparteixen i intentarà 
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ser breu perquè hi ha molts aspectes, en els quals coincideixen plenament.

CiU comparteix plenament el reconeixement pel que fa als dos esportistes, tant el Joaquim 
com el Miquel, ja que tots dos tenen mèrits més que sobrats perquè se'ls reconegui des de 
l'Ajuntament. Tots dos han guanyat medalles. El Miquel medalles olímpiques en diferents 
olimpíades, i en el cas del Joaquim Rodríquez ha guanyat proves molt importants, proves de 
més de tres setmanes i ha aconseguit llocs de rellevància i porta un temps a l'èlit de l'esport 
tant un com l'altre. En aquest sentit està totalment d'acord, però si es miren les formes és on 
discrepa.  Se'ls  va  convocar  a  una  reunió  d'urgència  amb quatre  hores  d'antelació,  que 
tampoc passa gran cosa, però sap greu quan arribes a la reunió i no han pogut assistir 
regidors del NOPP o d'ICV, ni tampoc el regidor d'Esports i s'estava tractant un tema prou 
important.

Tot i la urgència CiU intenta ser positiu i tot i sense poder fer les reflexions oportunes intenta 
fer aportacions. A l'endemà va tenir una xerrada amb el senyor alcalde i va comentar fer un 
parell de matisos, que tot i estar plenament d'acord amb el reconeixement, potser era més 
bo  deixar-lo  per  més  endavant  i  que  fos  un  acte  més  popular,  més  íntim  per  Parets, 
convocant els mitjans que siguin i fer-ho més aquí, fer-ne més difusió i tenir més temps, en 
definitiva  per  preparar  un  acte  més  multitudinari,  perquè  els  que  van  poder  anar  a  la 
descoberta de la placa al poliesportiu, que van anar encantats, però la sensació era que no 
hi havia prou gent per reconèixer els mèrits que es mereixia el Joaquim i la sensació que tot 
estava cuinat i una mica se'ls fa partícips i tot això t'ho tires a l'esquena i intentes participar-
hi activament en tot el que es pot, però entén que es va presentar aquesta opció, que l'equip 
de govern té majoria per decidir i va decidir fer-ho d'aquesta manera.

El senyor Martín continua exposant que són regidors i que també es mereixen un respecte i 
si hi ha uns procediments que són Comissió Informativa, Ple i després es fa l'acte en si, a 
CiU li agradaria que se seguís el procediment. Per l'exposat i amb tota la pena del seu cor el 
seu grup s'absté.

Pren la paraula el  portaveu d'ICV, el  senyor Folguera, i  manifesta que no dirà que té la 
desgràcia,  sinó  que  té  la  sort  d'anar  al  darrere.  Ho  diu  perquè  s'estalvia  molta  feina. 
Comparteix una part del que s'ha dit, no tot ja que el senyor Sergi Mingote es va posar en 
contacte amb ell, perquè no va poder assistir a la reunió convocada de forma urgent, atès 
que va ser tot molt precipitat.

Quan va parlar amb l'alcalde desconeixia una dada important, que en definitiva l'ha llegit als 
mitjans i que ha corregut pel poble. És un tema que li preocupa perquè sembla ser que el 
senyor Joaquim Rodríguez viu a Andorra, amb la imatge que donen els esportistes d'èlit en 
ubicar-se en altres  països,  perquè  fiscalment  al·ludeixen  una mica  la  fiscalitat  del  país. 
Aquest fet des del punt de vista ideològic d'ICV-EUA crea una dissonància important. 

Segurament  hi  haurà  diversos  motius  pels  quals  viu  a  Andorra.  Hi  haurà  una  sèrie  de 
muntanyes interessants per practicar l'esport, però evidentment no s'escapa que pot tenir 
una voluntat fiscal. En el moment actual i complicat que es viu, l'esquerra reivindica que hi 
hagi una reforma fiscal que persegueixi aquest tipus de fets.

El seu grup va convocar per unanimitat una assemblea, i vol que quedi ben clar, que no es 
tracta pel  Joaquim Rodríguez,  al  qual  personalment  admira molt  i  l'ha seguit  en l'última 
Vuelta, i és molt bona persona, no té res a veure amb això, però el concepte d'estar afincat 
en Andorra, els provoca molta dissonància.

Tots van coincidir a l'assemblea que no estaven d'acord amb el seu nomenament, per això 
serà coherent i en lloc de ratificar l'acord, rectifica el que va dir al senyor alcalde, i lamenta la 
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seva falta d'informació en aquell moment. 

El senyor Folguera s'ha trobat al senyor Joaquim Rodríguez diverses vegades per l'Eixample 
i tenia molt assumit que vivia al poble i que era una persona que en definitiva complia amb 
les seves responsabilitats fiscals a Espanya, però no és així i resulta que viu a Andorra, i hi 
ha molta gent que hi està en contra. Per coherència política amb el seu grup municipal i allò 
que defensen, voten en contra d'aquesta decisió.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i manifesta que el seu grup està 
absolutament i profundament orgullós que hi hagin dos esportistes d'èlit d'aquesta categoria 
representants i sent ambaixadors de Parets arreu del món, per això deixa a banda temes 
personals i fiscals i creu que és oportú el que s'ha fet i hi vota a favor.

La presidència exposa que respecte al que ha comentat el NOPP sobre els processos de 
participació, ha de dir que aquests processos neixen amb la voluntat que la gent hi participi. 
Quan a sobre aquest procés de participació és espontani res millor que això, amb el qual el 
resultat de la decisió és la voluntat participada de ciutadans i ciutadanes i entitats. Quan 
diuen entitats vinculades s'entén perfectament, que són vinculades amb la natació, com el 
Club Natació, i  d'altra banda vinculada al ciclisme, com l'Associació Ciclista i d'aquí neix 
aquesta voluntat i d'aquí neix el sentit de la proposta.

Es parlava també del Consell de l'Esport Municipal. Recorda que dues de les entitats que 
han  presentat  la  proposta  són  membres del  Consell  Esportiu  Municipal,  del  Consell  de 
l'Esport de Parets, i que a més a més, sinó està equivocat, el punt de l'ordre del dia del 
Consell Esportiu està aquest tema com a proposta en les diferents comissions permanents, 
però en qualsevol cas, dues de les propostes neixen de dues entitats que formen part del 
Consell Esportiu Municipal.

En  el  tema de l'expedient,  totes  les  asseveracions  que  es  realitzen,  tot  el  que s'ha fet 
s'ajusta perfectament a la normativa, per això està el secretari per a la seva revisió. L'equip 
de govern està en total disconformitat amb què l'expedient es vegi pobre, ja que més que 
pobre, aquest fa justícia a una realitat de dos esportistes que ho han donat tot durant molts 
anys i l'Ajuntament té premis en les seves vitrines d'alguns d'ells de quan eren cadets.

En  el  seu  moment  es  va  fer  una  convocatòria  d'urgència,  perquè  es  va  creure  que 
indistintament que l'equip de govern prengués una decisió, i  no s'amaga, perquè és una 
decisió que després de la voluntat de diferents entitats i de diferents teixits socials, es va 
considerar que eren mereixedors i es va passar per la Junta de Govern.

La premura de la  proposta  només venia  determinada per  la  situació personal  d'un  dels 
esportistes,  que  per  la  seva  activitat  es  quedaria  molt  relegada  en  el  temps  i  es  va 
considerar que seria més adequat fer-la quan ho demanava el poble i les diferents entitats.

Explica que el regidor d'Esport no hi  era a la reunió, perquè es tractava d'una Junta de 
Portaveus. Després va parlar amb el representant d'ICV perquè no va poder assistir-hi.

Pel que fa al lloc en el qual es viu o no, indistintament d'això tant el Joaquim com el Miquel, 
és normal que els vegin per l'Eixample, perquè sempre que la seva professió els deixa, la 
seva vida la tenen aquí.

Tal com va dir a la roda de premsa i com passarà si tot va bé el proper dia 6 d'octubre amb 
el Miquel Luque, el Joaquim va dir que els seus amics, la seva família, que les persones 
amb les quals ha anat a l'escola al Pompeu Fabra, que el seu perruquer, que la gent de 
Parets és amb la que realment ha crescut, amb la que normalment comparteix tot el temps 
que pot. Alguns coneixen la seva situació personal, i a l'igual que altres 8 o 10 ciclistes més 
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d'equips professionals s'han repartit la seva estància en llocs d'alta muntanya dintre de la 
proximitat als seus municipis i  aquest és el motiu del per què està en aquests moments 
entrenant durant aquesta temporada a Andorra. 

Es queden amb l'esperit de la trobada que van fer. Majoritàriament tothom valora els grans 
resultats  esportius  i  la  gran  projecció  del  municipi,  que  també cal  dir  que  per  fora  del 
municipi tothom enveja tenir uns esportistes d'aquest nivell i que el Miquel que ara ja està 
aquí és un dels pocs esportistes, per no dir l'únic català per descomptat i un dels únics de 
l'Estat, que en quatre paraolimpíades seguides ha aconseguit metall, això és realment és un 
fet fora del normal.

Parlar de l'oportunitat o no oportunitat, quan la regidora del NOPP ha dit el seu moment àlgic 
i projecció. Ojalà, però la realitat és que els dos estan per sobre dels 30 anys en esports 
molt competitius i aquesta temporada amb diferència ha estat la millor i que tots dos com a 
esportistes d'èlit coincideixen que serà difícil tornar a repetir una temporada com aquesta, 
sent els millors del món en la seva disciplina.

L'equip de govern es queda amb això, que va ser la celebració i l'acceptació, i sobretot veure 
reflectida  la  voluntat  de les  diferents entitats  i  les  diferents persones que van presentar 
aquesta proposta. Com han dit els diferents portaveus, això està per sobre de qualsevol 
tipus d'interpretació, que en un punt com aquest i com a equip de govern es queden amb la 
part positiva, que és el reconeixement personal i esportiu d'aquests dos grans esportistes.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que la presidència acaba de dir 
que les dues entitats a les quals pertanyen els esmentats esportistes ho han demanat i que 
el poble també ho ha demanat. El NOPP entén que el tema s'ha de formalitzar, perquè no es 
poden  fer  interpretacions  subjectives,  l'Ajuntament  i  el  Ple  no  realitzen  interpretacions 
subjectives, sinó objectives, les subjectives són personals, per això l'expedient s'ha d'instruir 
bé. No es pot donar un nom al pavelló i canviar el nom de la piscina, que s'hauria d'haver 
justificat el canvi i en canvi es fa exclusivament aquest paperet. Què dirà la història. Tenen 
mèrits suficients per elaborar l'expedient, però s'ha de fer i és necessari.

Una cosa imprescindible, el procés de participació ciutadana el NOPP, potser aquest tema 
no hauria d'entrar, però que no s'hagi ni reunit el Consell de l'Esport Municipal, que es va 
crear per ser un òrgan consultiu i de deliberació, que es reuneixi amb posterioritat no té 
mèrit.

Una altra apreciació tècnica és que els van convocar d'urgència i no per a una Junta de 
Portaveus, perquè es va convocar a tots els regidors. Es van enviar correus i SMS a tots els 
regidors.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i matisa que la convocatòria, com a 
mínim els altres dos regidors de CiU també la van rebre i que vagi per endavant que el seu 
grup estava plenament a favor del reconeixement dels dos esportistes, l'únic que deien era 
que es fes més endavant. Només volia matisar aquests punts.

La presidència indica que per a l'equip de govern per sobre de la forma en un tema com 
aquest  s'ha d'imposar  el  fons i  el  fons és  aquest  esperit  que tots  han dit  en les seves 
intervencions. 

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 7 (NOPP, CiU)
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Abstencions: 1 (ICV)

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

Ratificar l'acord de la Junta de Govern de data 6 de setembre de 2012, amb el literal següent:

“Exposició i descripció de fets
Vist que mitjançant diverses iniciatives destinades a  reforçar la identitat del municipi, s'ha  
vingut reconeixent a aquells paretans i paretanes per les seves activitats professionals, i  
valors personals, que serveixen de referent a la resta de ciutadans i ciutadanes i de model  
per a les noves generacions.

Atès que des de l'Ajuntament de Parets  s'ha fomentat l'esport com una eina fonamental per  
a  l'educació,  la  integració  i  la  cohesió  social,  alhora  que  també ho  és  per  la  salut  i  el  
benestar de les persones. 

Atès que en  l'àmbit de l'esport, i en les especialitats de ciclisme i natació, Parets del Vallès  
compta amb dos esportistes amb reconeixement internacional, tant pels seus èxits esportius  
com pels valors personals que transmeten i la seva implicació amb les activitats municipals,  
com són el Joaquim Rodríguez Oliver  i el Miguel Luque Ávila.

Vist  que  després  dels  darrers  èxits  professionals  d'aquests  esportistes,  les  entitats  
municipals  vinculades  han  proposat  a  l'Ajuntament  la  seva  voluntat  de  realitzar  un  
reconeixement públic a la seva trajectòria i al seu compromís i projecció internacional del  
municipi, posant el seu nom a equipaments municipals. 

Atès  que,  des  de  l'Ajuntament  i  les  entitats  esportives  ja  s'han  realitzat  diversos  
reconeixements a la trajectòria d'aquests esportistes, i atenent als seu èxits en la temporada  
ciclista 2012 i en els Jocs Paralímpics de Londres 2012, i als valors d'esportivitat que han  
mostrat en les seves manifestacions públiques.

La Junta de govern local, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar  la  denominació  del  pavelló  municipal  com  Poliesportiu  Municipal  Joaquim  
Rodríguez Oliver.

2. Aprovar la denominació de la Piscina Can Butjosa com a Piscina Municipal Miguel Luque  
Ávila.

3. Ratificar el present acord en el Ple municipal.

4. Traslladar el present acord als interessats, a les entitats esportives municipals i donar-ne  
difusió en els mitjans de comunicació municipal.”

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
6. Aprovar, si escau, el Compte General corresponent a l'any 2011 de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i 
de l’empresa municipal Habitaparets, SL
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i proposa l'aprovació pel Ple del 
Compte General corresponent a l'any 2011 de l'Ajuntament de Parets del Vallès, del seu 
organisme  autònom,  el  Patronat  Municipal  d'Ensenyament  i  de  l’empresa  municipal 
Habitaparets,  SL,  després  d'haver  procedit  a  passar-lo  per  la  Comissió  Especial  de 
Comptes, es va donar compte i es van estudiar els comptes generals de 2011.

Deixa clar  que els comptes generals reflecteixen i  donen una imatge fidel  de la situació 
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econòmica i financera de l'Ajuntament.  Detalla que hi ha un romanent positiu, i  que s'ha 
assolit  un  resultat  pressupostari  també  positiu,  i  que  es  baixa  el  deute,  entre  d'altres 
qüestions. Això és el que reflecteixen els comptes generals. No és un debat sobre en què 
s'ha gastat i com s'ha gastat, això és el pressupost. Ara estan en època de començar també 
a treballar en aquesta línia, però avui el que es tracta és en com s'han gastat i  si s'han 
gastat correctament i tal com estaven destinats en el pressupost.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que l'aprovació del compte 
de 2011, el pressupost de l'any 2011 era de 17.684.000 € i les obligacions reconegudes que 
figuren en la liquidació de comptes és de 24.574.000 €. És a dir hi ha com un increment al 
voltant del 50%. Sap que s'arrosseguen temes d'inversions d'altres anys, com potser Can 
Volart. És una xifra bastant elevada quan han estat reiteradament tots plegats parlant de 
plans  de  contenció  i  de  plans  d'austeritat.  Pregunta  on  són  els  plans  de  contenció  i 
d'austeritat.

Només  per  fer  algunes  pinzellades  manifesta  que  el  NOPP  ha  estudiat  determinades 
partides i troben curiositats en el Compte General. Citarà algunes com per exemple energia 
elèctrica, camp de futbol i petanca, que és una partida que inicialment comença amb 19.250 
€ i acaba l'any amb 31.407 €, és a dir amb increment del 50%. És una desviació molt forta.

Les partides d'edificis municipals i el gas de la piscina, que es comença amb 70.000 € en el 
pressupost  i  s'acaba gastant  126.000 €,  o  sigui  gairebé el  doble.  Són desviacions  molt 
importants.

En canvi la partida de Promoció del Comerç era una partida amb molt pocs diners, 12.000 €. 
El tema de la promoció comercial és una necessitat, i les entitats comercials l'han demanada 
reiteradament, i resulta que es produeix una baixa i suposa que l'import va a incrementar 
una altra partida,  i  en aquesta només es gasten 5.155 €,  quan era una de les accions 
importants per portar a terme durant el pressupost de 2011.

La senyora Martí continua explicant, que una darrera curiositat és que l'aportació al Consorci 
Teledigital Mollet, que és Mollet Vallès Visió, comença l'any amb un pressupost de 58.783 € i 
s'acaba pagant 169.143 €, o sigui que s'ha multiplicat per tres. Aquestes són algunes de les 
partides que en analitzar el compte, sembla que no siguin les més adequades pels casos de 
contenció de la despesa.

Ara es referirà a d'altres partides més concretes que han estudiat. En total són quatre i no 
s'allargarà gaire. 

Hi havia una previsió d'un programa d'estalvi energètic, que es va explicar molt durant el 
debat de pressupost, que era un tema important. La partida estava dotada amb 22.200 € i 
només s'han gastat 4.972 €, és a dir que el tema del comerç i l'estalvi energètic sembla que 
no hagi estat cap prioritat per l'equip de govern.

El NOPP ha demanat reiteradament que seria una molt bona feina que cada any s'estudiï un 
edifici  municipal  per  convertir-lo  en  edifici  sostenible.  Hauria  de  ser  un  eix  del  pla  de 
contenció i austeritat. És clar que després el gas i l'energia pugem molt, sinó es posa cap 
mesura preventiva, ja que no s'aplica el pla d'estalvi energètic que s'hauria d'aplicar i no es 
tirarà endavant sinó es converteix cada any un edifici municipal en un edifici sostenible.

Li ha semblat sentir que el regidor d'Hisenda ha dit que el deute havia disminuït, però no és 
pas el que ha llegit. Si fins ara amb la xifra que ha calculat el NOPP, que es pagaven 6.000 € 
diaris  al  banc  d'interessos  i  amortització  per  sobre  de  l'esmentada  xifra,  en  el  2011 
s'incrementa en nombre, perquè hi ha un préstec més, i es puja a 7.200 € diaris. Pregunta 
que on està el pla de contenció i d'austeritat.
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La senyora Martí indica que un altre apartat que han analitzat està relacionat amb dietes, 
locomoció i atencions protocol·làries i han observat algunes curiositats. Per exemple en el 
cas de les dietes, al NOPP li costa una mica de veure per què es fan aquestes divisions, que 
conceptualment segons la Llei de pressupostos haurien d'anar al que corresponen a àpats i 
menjars. Aquesta partida resulta que es disminueix, però han descobert una cosa que no 
sabien, i li sap greu de no saber-ho perquè creu que s'havia d'haver explicat en el moment 
del pressupost, que és que existeixen uns xecs gourmets destinats a la Policia.

Això li hagués agradat saber-ho, perquè la quantitat és de 6.800 € i és important. El NOPP 
no en tenia coneixement i vist això, pregunta si els xecs gourmets han continuat al 2012 i si  
també estan previstos per al 2013 o hi haurà algun tipus d'aplicació del pla d'austeritat o no i 
quines previsions hi ha, perquè desconeixia totalment l'existència dels xecs.

Pel  que  fa  al  tema  d'atencions  protocol·làries,  és  una  partida  molt  alta.  Inicialment  es 
comença l'any amb 32.707 € i s'acaba l'any amb 36.538 €, és  ha dir amb un increment del 
12%.  Amb la  que està  caient  sembla  que aquesta  partida  el  que hauria  d'haver  fet  és 
disminuir i no pas augmentar un 12%.

El NOPP ha demanat el desglossament de la partida, i avui l'equip de govern ha contestat 
que no poden disposar de les còpies del desglossament. És una llista molt llarga de dinars, 
sopars, esmorzars, fonamentalment de l'alcalde i els regidors. El NOPP entén que la major 
part de les despeses no haurien d'anar aquí, sinó a dietes i a més haurien de disminuir, 
perquè és una partida massa alta. Necessàriament la partida s'ha de reduir perquè dóna 
molt mala imatge amb unes despeses tan importants i altes.

La senyora Martí demana que es disminueixi la partida l'any que ve i que cadascun dels 
documents estigui perfectament justificat, i quan diu justificat no vol dir que no hi hagi el 
rebut,  sinó que s'expliciti,  perquè així  ho demana la llei  i  el  protocol,  és a dir  saber  les 
persones que dinen, que esmorzen, que sopem, o que fan el que sigui, s'han de dir les 
persones  i  la  raó  del  dinar,  la  raó  de  l'esmorzar,  la  raó  del  sopar.  En  els  documents 
consultats hi eren, però en la gran majoria no, i és necessari, perquè s'ha d'aclarir el tema i 
s'ha de veure com aquesta partida es baixa.

Algunes curiositats que han trobat en les partides, a part del tema dels dinars i dels sopars, 
estan 371 € per dues entrades als jocs paralímpics, 2.730 € per un hotel de la sortida de la 
Comissió de Festes i altres, i bastants dinars de dues persones, una de les quals és l'alcalde 
i l'altra no s'especifica ni tampoc el motiu. Això és un tema de rigorositat i que cal apurar les 
formes al màxim i el NOPP continuarà insistint en aquesta partida.

També han trobat curiosament que en la partida de la Ràdio es continuen pagant 9.000 € al 
director de Vallès Visió, que té un sou molt alt i a més a més cobra 9.000 € de Ràdio Parets.

El NOPP ha trobat una partida amb el títol de “Activitats, imatge i projecció del municipi”, per 
un import de 24.000 €, que són els llums de Nadal. Si s'hagués posat llums de Nadal ho 
haguessin entès tots més aviat. Es posa un nom rimbombante amb 24.000 €, que és una 
quantitat  molt  elevada que també caldrà estudiar  si  es pot  mantenir  o no,  perquè de la 
mateixa manera que es discuteix el tema dels focs de la Festa Major, potser també es pot 
discutir l'esmentada partida, o veure com s'enfoca.

El NOPP discrepa de la resposta que acaba de rebre, perquè va demanar el desglossament 
d'unes quantes partides i han respost que no es faciliten, sinó s'especifiquen més bé quines 
són, quan ja les havia demanat al mes de març. Les tornarà a demanar i especificar, perquè 
d'acord amb el Reglament municipal tenen dret a disposar-ne, perquè la intenció del seu 
grup és en el pressupost de 2012 i 2013, que les partides que ha explicat i algunes altres 
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també, fer-ne un seguiment acurat i intentar que es compleixen algunes d'elles i altres que 
es redueixin.

Com el Compte General en tot cas no és el Compte del NOPP, sinó el compte que ha dirigit i 
controlat i tirat endavant l'equip de govern, el vot és d'abstenció.

La presidència indica que si es seguís la normativa del Reglament, ja que la regidora del 
NOPP és tan reglamentista, fa deu minuts que hauria d'haver acabat la seva intervenció. No 
l'ha interromput.  Això també ho diu el  Reglament,  perquè ho sàpiga, és bo sempre tenir 
referències i demana els regidors que s'intentin acotar al que marca el Reglament orgànic 
municipal.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i tal com demana el senyor alcalde 
intentarà ajustar-se al temps i ser el més breu possible. Vol fer una mica d'exposició quant a 
la  presentació,  tenint  present  que  els  comptes  generals  es  comencen  a  treballar  en  la 
primera comissió el dia 5 de juliol. Hi ha tres comissions, l'última acaba el 25 de juliol i CiU ja 
va dir a la pròpia Comissió que creia que pel volum i feixuga de la documentació no hi havia 
temps per poder revisar ni tan sols el 2% de la mateixa.

És cert que una vegada que s'acaba la tercera comissió la informació queda a la disposició 
dels grups, que coincideix pràcticament al mes d'agost, període completament inhàbil,  de 
vacances. Al mes de setembre han intentat mirar tot el que han pogut. Vol que quedi clar 
que CiU ha intentat buscar que els comptes siguin la imatge fidel de la situació econòmica 
financera  de  l'Ajuntament,  en  cap  cas  entraran  a  fer  valoracions  polítiques  sobre  si  les 
partides que s'han aplicat les comparteixen o si són o no excessives. D'entrada i revisant 
una  mica per sobre, sí que és cert que hi ha moltes partides que semblen fora de qualsevol  
sentit comú. Si més no en el propi pressupost es devia fer un mal càlcul, parla per exemple 
del tema de la Festa Major, en què es parteix d'un pressupost inicial de 121.000 € i acaben 
amb uns drets reconeguts de més de 193.000 €.

Quan s'elabora el pressupost s'ha d'intentar ser una mica més curosos i ajustar-se més  als 
números que més o  menys  sortiran,  ja  que aquests  reflecteixen una imatge fidel  de  la 
situació econòmica i financera del propi Ajuntament.

Dintre de tota la  documentació que s'ha mirat  en el  poc temps que han tingut  i  amb la 
quantitat  de  documentació  que insisteix  que hi  ha,  hi  ha  hagut  bàsicament  dues o  tres 
dubtes, les quals han intentat comentar-les amb la interventora i hi havia un petit dubte en 
una partida de promoció de les festes tradicionals catalanes en l'exercici 2011, en què hi ha 
dues factures del mateix proveïdor i les dues factures corresponen al muntatge, restauració, 
i desmuntatge de la carrossa de Reis. Segons el propi document físic una part de l'any 2010 
i  una  altra  2012.  CiU  està  quasi  segur  en  un  99%  de  possibilitats  que  el  2010  deu 
correspondre al 2011 i no són capaços d'entendre que la Cavalcada de 2010 es pagués al 
2011. Aquest tema van quedar que ho parlarien amb Serveis Personals, ja que entenen que 
és un error de transcripció.

El senyor Urtusol indica que un altre tema que els va sobtar i els va preocupar molt més són 
una sèrie de factures pendents d'un proveïdor  de l'Ajuntament,  de Servobiat,  SL.  Es va 
comentar amb la interventora, i aquesta va respondre que l'expedient estava en mans de 
Secretaria. Han mantingut una reunió amb el regidor el senyor Francesc Juzgado, una altra 
reunió avui amb el secretari,  el senyor Enric Acero, han mirat la documentació i  se'ls ha 
donat totes les explicacions pertinents, però mirant i repassant la documentació, a CiU li 
generen dubtes, ja que no veuen suficientment clar el tema, i davant d'aquesta situació, no 
seran corresponsables i no poden aprovar uns comptes generals quan tenen dubtes sobre la 
taula, per això CiU vota en contra.
Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat                   



Secretaria General

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que ja va expressar en el 
seu moment quan es van presentar el comptes que hi havia una sèrie de qüestions que li 
amoïnaven,  precisament  ho  comentat  la  regidora  Rosa  Martí  i  és  en  referència  als 
pressupostos,  a  aquests  pressupostos  que  es  presenten  i  que  després  sobre  partides 
concretes que com ha comentat també CiU resulta que s'incrementen sense saber gairebé 
per què, ja sigui per partides concretes, ja sigui per projectes que es puguin tirar endavant. 
S'ha de ser molt curós avui en dia, perquè les diferències no siguin gaire substancials.

A ICV li  preocupa també la qüestió de la despesa financera, que és important i  s'ha de 
començar a assumir que la nova Llei d'estabilitat pressupostària. Madrid voldrà fàcilment 
controlar amb què gasten i deixen de gastar. Serà fàcil i factible i el temps anirà per qui, en 
què poden gastar i en què poden deixar de gastar, això significa que l'Ajuntament ha de ser 
molt  curós amb l'endeutament,  perquè no sigui excessiu. Ara tenen uns costos financers 
importants,  d'amortització  de  préstecs.  L'esforç  que  han  de  fer  en  aquest  aspecte  és 
important.  Per  l'exposat,  ICV s'absté,  ja  que  és  un  pressupost  que  el  seu  grup  no  ha 
gestionat i agrairia que  l'equip de govern tingués en compte les qüestions que ha comentat.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que el vot del seu grup és 
afirmatiu, ja que des d'Intervenció s'ha portat a terme una auditoria molt seriosa i no s'ha 
amagat  res,  i  s'ha realitzat  tot  amb total  transparència.  És un treball  de molta cautela i 
serietat.

Intervé  el  regidor  d'Hisenda,  el  senyor  Juzgado,  i  manifesta  que en la  seva intervenció 
anterior explicava i volia diferenciar el que és un debat sobre els comptes generals i el que 
és un debat sobre els pressupostos i per no donar peu, aclarirà dos matisos que entén que 
si tot el que s'ha interpretat és com el tema que dirà, el deixa una mica preocupat com a 
regidor d'Hisenda.

Com ha dit farà dos aclariments. Estan parlant dels comptes generals i no del com i en què 
decideix l'equip de govern gasta-los, perquè això seria el pressupost, per això no donarà 
més explicacions sobre el tema. En pocs mesos tornaran a parlar dels pressupostos i serà el 
moment d'explicar àmpliament sobre el que l'equip de govern vol fer amb els pressupostos 
de l'any 2013 i per tant amb els comptes de 2013.

Respecte a l'exposició del NOPP, ha de dir que si totes les exposicions anteriors al que ell  
ara  dirà  ho  ha  entès  igual,  li  preocupa.  La  senyora  Martí  ha  dit  que  ha  demanat  un 
desglossament i  tota una sèrie d'informació, que entén que se li  ha contestat avui i  que 
l'equip de govern ha dit que no li donava. El senyor Juzgado manifesta que ell sap el que 
firma i el que ha dit al NOPP i li ha dit de la dificultat que havia en el que demanava perquè 
era molta documentació, i que s'havien de fer un munt de còpies, per això li ha dit que si 
l'ajudaven i concretaven una mica més, li farien una mica més fàcil, però no ha dit que no li  
donarien. El NOPP tindrà la documentació per dos motius, perquè hi ha la voluntat de donar-
li i a més a més perquè tenen el dret de tenir-la i això no se li oblida a l'equip de govern.

El senyor Juzgado reitera que no li han dit que no al NOPP, sinó que li farien entrega i que si 
el NOPP podia detallar i concretar una mica més quines són les partides. Novament reitera 
que està previst donar-li la documentació, faltaria més.

Pel que fa al tema de les factures que ha comentat el grup de CiU, explica que va quedar 
clar  que no hi  havia unes factures comptabilitzades que es deuen, ja que no existeixen. 
Entren com entren moltes factures d'altres proveïdors, que no són correctes i unes vegades 
es retornen i altres vegades les retira el proveïdor, en aquest cas les va retirar el proveïdor, 
es va acabar l'any i per tant no estan comptabilitzades i com que no estan comptabilitzades 
no poden estar en els comptes generals de 2011. Tampoc estaran de moment fins al dia 
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d'avui en el compte general de 2012, però no perquè no s'hagin comptabilitzat, no perquè hi 
hagi  un  deute  d'unes  factures  impagades,  sinó  que  com  no  hi  són  no  es  poden 
comptabilitzar o fer aparèixer una cosa que no existeix.

Intervé el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que no vol entrar en un debat ara sobre 
aquest tema. En tot cas si vol el regidor d'Hisenda parlaran en un altre moment. Quan CiU 
es posiciona com es posiciona és simplement i tal com ha dit perquè han parlat sobre aquest 
tema amb l'Enric, amb la Sònia i amb el senyor Juzgado i hi ha unes factures que han entrat 
per registre al mes de setembre, que s'han anul·lat en l'exercici de 2011, en base a una carta 
que és cert que el propi proveïdor demana la devolució de les factures, registrades en data 
24 de gener de 2012, datada la pròpia carta del 24 de gener de 2012.

Entén que les factures que es van entrar al 2011 havien d'estar comptabilitzades al 2011. En 
el tancament de 2011 les factures havien d'haver constat i en qualsevol cas s'havia d'haver 
procedit a la seva anul·lació al mes de gener de 2012, que és quan realment entren. Aquí és 
on veu alguna cosa rara, a part de la carta, que d'això ho poden parlar i aquests dubtes que 
generen són els que no el permet votar a favor.

El  regidor  d'Hisenda  explica  que  només  perquè  el  terme  “raro”  pot  comportar  a  altres 
interpretacions, torna a explicar que passa com a totes les empreses. Durant  el  mes de 
gener s'acaba de comptabilitzar i de tancar l'any anterior i l'Ajuntament no només en aquest 
cas, sinó en altres casos, en el mes de gener acaba de comptabilitzar factures que han 
entrat i  que tenen relació amb el 2011,  igual que es comptabilitzen les que entren i  així 
formen part del compte general, les comptabilitzen per dir-ho d'alguna manera, les que han 
sortit, perquè no tenen per què estar. Hi ha factures que durant el mes de gener corresponen 
al 2011, les quals s'han incorporat. És l'únic que hi ha. No hi ha fantasmes.

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i farà una apreciació molt petita, perquè ja 
sap que ha esgotat el seu temps, i dóna les gràcies per l'aclariment, però de la lectura de 
l'escrit,  el  NOPP no  deduïa  el  que  el  senyor  Juzgado  ha  dit.  En  qualsevol  cas  estan 
encantats, perquè el que vol el seu grup són les còpies de la documentació.

La presidència reitera la felicitació a la interventora i sobretot als Serveis Econòmics, perquè 
coneixen diferents maneres de portar els Comptes Generals d'altres administracions i altres 
ajuntaments, i creu que uns desglossaments tan transparents, detallats i específics, mai a la 
història els havien tingut i mai a la història els havien tingut d'aquesta manera i és un pas 
més amb el tema de la modernització i sobretot de la transparència i de donar la informació 
clara.  De fet  aquest  debat  no existiria si  es presentessin comptes en què no hi  hagués 
aquest accés i informació i creu que és bo i és enriquidor que hi hagi aquest debat, que dóna 
la possibilitat fins i tot d'entrar en temes com en quin lloc i amb qui dina l'alcalde, que ja  
avança que a l'alcalde li encantaria dinar cada dia a casa seva. Amb això dóna per finalitzat 
el punt i les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 3 (CiU)

Abstencions: 5 (NOPP, ICV)

Per tant i,

Exposició i descripció de fets
Atès que en les sessions del dia 5 i 18 de juliol de 2012 es van presentar les liquidacions de  
l’exercici  de  2011  dels  pressupostos  de  l’Ajuntament  i  del  Patronat  Municipal  
d’Ensenyament,  dels  comptes  generals  de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  del  seu  
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organisme  autònom,  el  Patronat  Municipal  d’Ensenyament,  i  de  l’empresa  municipal  
Habitaparets,  SL,  i  han  estat  a  disposició  dels  membres  de  la  Comissió  Especial  de  
Comptes tots els estats, els llibres i la resta de documentació que integra el Compte General  
de l'Ajuntament de Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el  Patronat  Municipal  
d'Ensenyament, i de l’empresa municipal Habitaparets, SL.

Atès que en la sessió de data 25 de juliol de 2012 la Comissió Especial de Comptes va  
procedir a elaborar i signar un informe favorable dels comptes generals de l’exercici de 2011  
de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  del  Patronat  Municipal  d’Ensenyament  i  
d’Habitaparets, SL, i es va procedir a l’exposició pública dels comptes de referència.

Atès que en data 7 d’agost de 2012 es va publicar en el BOP l'edicte d'exposició pública de  
l’informe de la Comissió i dels comptes de referència, per un termini de quinze dies i vuit  
més, i que durant aquest termini no s'ha presentat cap reclamació ni objecció, segons ho  
certifica el secretari de la corporació.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1. Aprovar en els seus propis termes i d'acord amb l'informe emès per la Comissió Especial  
de Comptes, el Compte General corresponent a l'any 2011 de l'Ajuntament de Parets del  
Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat  Municipal d'Ensenyament i  de l’empresa  
municipal Habitaparets, SL.

2. Trametre  el  present  acord,  juntament  amb  el  Compte  General  de  l'Ajuntament,  del  
Patronat Municipal d'Ensenyament i d’Habitaparets, SL, a la Sindicatura de Comptes.

7.  Aprovar,  si  procedeix,  proposar  al  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  de  la 
Generalitat de Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la vila per al 2013
La presidència explica que com cada any es proposa per aquestes dates els dies de les 
festes locals de la vila, que es fan coincidir amb la Festa Major d'Hivern i la Festa Major 
d'Estiu, i es proposa al Ple l'establiment de les Festes Local de la vila els dies 28 de gener 
de 2013, coincidint amb la Festa Major d'Hivern; i 29 de juliol de 2013, coincidint amb la 
Festa Major d'Estiu.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Exposició i descripció de fets
Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors i el Decret 177/1980, de 3  
d'octubre,  pel  qual  s’estableix  que  les  dues  festes  locals  seran  fixades  per  Ordre  del  
conseller d'Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.

El Ple de l'Ajuntament, per UNIMITAT,

ACORDA:

1. Proposar  al  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  
l’establiment de les Festes Locals de la vila en les dates que s’indiquen:

- 28 de gener de 2013 (Festa Major d’Hivern).
- 29 de juliol  de  2013 (Festa Major d’Estiu).

2. Traslladar l’acord que en resulti al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat  
de Catalunya.
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8.  Acordar,  si  correspon,  l’adhesió  al  Protocol  General  del  Pla  Xarxa  de  Governs 
Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i proposa l'adhesió de l'Ajuntament 
al  Protocol  General  del  Pla  Xarxa  de  Governs  Locals  2012-2015  de  la  Diputació  de 
Barcelona, per rebre ajuts i subvencions durant el període 2012-2015.

D'acord amb el  seu Reglament  i  el  que marca el  protocol  els  ajuntaments primer  s'han 
d'adherir  i  posteriorment  fer-li  arribar  les  propostes i  projectes pel  tema de subvencions 
durant l'esmentat període.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Exposició i descripció de fets
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en data 31 de maig va aprovar el Pla Xarxa de  
Governs  Locals  2012-2015,  com a instrument  preferent  per  a  l'exercici  de  les  funcions  
d'assistència i  cooperació local,  així  com el seu Protocol General,  que té com a finalitat  
establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i recursos. 

Vist que per Resolució del diputat delegat per a la Cooperació Local, en data 11 de juny de  
2012, s'han aprovat les instruccions d'adhesió al Protocol General del Pla Xarxa de Governs 
Locals.

Atès que d'acord amb la clàusula setzena del Protocol General del Pla, l'adhesió prèvia a  
aquest Protocol per part de l'Ajuntament és un requisit indispensable per a la concertació  
d'ajuts i la formalització de les actuacions derivades del Pla Xarxa de Governs Locals.

Vist el procediment d'adhesió establert per la Diputació de Barcelona.

El Ple de l'Ajuntament, per UNNIMITAT,

ACORDA:

1. Acordar l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès al Protocol General del Pla Xarxa  
de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona.

2.  Facultar l'alcalde president de la corporació per a realitzar els actes necessaris per a  
l'execució del present acord.

3. Traslladar aquest acord mitjançant tramitació electrònica al Servei de Govern Local de la  
Diputació de Barcelona.

9. Acordar, si procedeix, la constitució del Consell Industrial de Parets del Vallès i el 
seu reglament de funcionament
Pren la paraula la regidora de Desenvolupament Econòmic, la senyora Lloret, i proposa al 
Ple de l'Ajuntament la constitució del Consell Industrial de Parets del Vallès i l'aprovació del 
seu  Reglament  de funcionament.  A continuació  farà  un breu resum del  que significa  el 
Consell Industrial, ja que van tenir l'oportunitat d'escoltar bàsicament el que dirà ara quan va 
tenir lloc la comissió informativa i els que van tenir la sort  de venir el dilluns a l'acte de 
l'acord de constitució del Consell. Després deixarà un espai perquè el secretari expliqui o 
faci un resum sobre el Reglament de funcionament.

Dir primer, que l'objectiu principal d'aquest nou òrgan és analitzar, impulsar i fer el seguiment 
de  les  propostes  i  els  projectes  que  fomentin  el  desenvolupament  de les  indústries  del 
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municipi i la millora de l'ocupació dels paretans i paretanes. La idea del Consell Industrial va 
néixer com a una demanda ciutadana en el  procés de participació del Pla estratègic de 
Parets com tu el vols, de l'any 2010-2025.

Dir també que es proposa que el Consell Industrial tingui com a membres 20 representants 
de les empreses de referència del municipi, que en aquest cas és bo que les anomeni, i són: 
Danone  SA,  Decoral  SA,  DSM  neoresins  SL,  E.  Bachiller  BSA,  Elis  Manomatic  SA, 
Embalajes Petit  SA,  Freudenberg,  Gemalto,  Grifols,  Grupo Zeta, Mango SL,  Miquel Rius 
Nutrexpa SL, Recipharm Parets SL, Sertrans Catalunya SA, Soley & Palau SLU, Sten SA, 
Stahl ibérica SL, Zanini Auto Grup SA i Audens Food SA. També formen part del Consell 
Industrial  4  associacions  d'empresaris,  en  aquest  cas  PIMEC,  la  Unió  Empresarial 
Intersectorial, l'Agrupació dels Industrials del Baix Vallès i l'Associació Industrial del Polígon 
Llevant. Hi ha un institut universitari de ciència i tecnologia representat i com és normal són 
membres del Consell Industrial els representants de l'Administració Local, en aquest cas el 
president  serà  l'alcalde  de  Parets,  la  vicepresidenta  la  regidora  de  Desenvolupament 
Econòmic,  la  Secretaria  l'assumeix el  secretari  de la  corporació i  el  director  del  Consell 
correspondrà a la persona que designi el conseller Industrial per a la seva coordinació, que 
en aquest primer moment s'ha acordat que sigui el senyor Antoni Fernández, que és una 
persona  vinculada  de  manera  molt  directa  tant  a  l'Administració  Local  com  en  el  món 
empresarial.

L'Antoni Fernández d'una banda va ser el coordinador de l'eix d'indústria, comerç i ocupació 
del Pla estratègic de  Parets 2010-2025 i alhora és cap de producció d'una de les empreses 
de referència del municipi, com és Nutrexpa.

Està previst que el plenari del Consell Industrial es reuneixi un mínim de dos cops l'any. La 
primera vegada per  determinar  els  objectius  generals  per  al  nou període de treball  i  la 
darrera per donar compte de què s'ha fet i finalment incorporarien un lliurament de premis 
als valors empresarials.

Durant el període de treball tindran lloc diverses reunions de les comissions, que es proposa 
que es creïn i que estan emmarcades en dos grans eixos. Un dels eixos és l'eix de Territori i  
Medi Ambient. Els objectius d'aquest eix són vetllar per un entorn industrial ben planificat, 
competitiu  i  impulsor  del  treball  en  xarxa,  promoure  un  model  industrial  de  qualitat  i 
responsable amb el medi ambient. En aquest eix es crearan dues comissions de treball, una 
sota el títol de Cohesió Territorial i l'altra de Medi Ambient que ja està creada i es diu Lema, 
que la incorporen també en el Consell Industrial.

Dins de l'eix de Promoció Empresarial, Formació i Foment de l'Ocupació i Seguretat, els 
objectius  són  promoure  la  creació,  la  conciliació  d'empreses,  promoure  la  formació  i  el 
foment de l'ocupació o el  que és el  mateix,  promoure la  creació de llocs de treball  per 
ciutadans i ciutadanes de Parets i treballar per la seguretat de l'entorn empresarial, tant pel 
que fa a les persones com pels béns productius. En aquest cas les comissions de treball són 
les de promoció empresarial, formació i foment de l'ocupació i la seguretat de les persones i 
les empreses.

L'estructura  del  Consell  Industrial  s'ha  confeccionat  conjuntament  amb els  industrials  de 
Parets. Tenen la seva complicitat, a l'igual que la de les associacions d'industrials. Tenen clar 
que el Consell ha de ser útil, pràctic i que tot allò que es treballi al Consell sigui útil també 
per a la mitjana, la petita, la microempresa i el comerç del municipi, perquè tot allò que es 
tracti en el Consell Industrial i sigui d'interès de la petita empresa se'ls farà arribar. Trobaran 
el canal de comunicació oportú i els faran partícips i beneficiaris del que els interessi, amb 
això vol dir per posar un exemple que un tema que han parlat àmpliament i que alhora tenen 
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una reserva de diners en el pressupost actual pel que fa referència a la subvenció per a la 
creació  d'ocupació,  perquè  s'entengui  una  mica  el  funcionament  del  Consell  Industrial, 
quines han de ser les subvencions, això es decidirà en les primeres reunions de la Comissió 
de Formació i Foment de l'Ocupació, però no vol dir que només es beneficiïn les empreses 
que treballin per a aquest eix, sinó que si interessa a la petita i mitjana empresa del municipi  
o fins i tot els petits comerços també s'hi podran presentar.

La manera de funcionar del Consell Industrial s'ha pensat així, que hi hagi un plenari, unes 
comissions de treball, que no necessàriament han de ser les persones del plenari, sinó que 
poden ser les que tinguin dintre de l'empresa aquesta vinculació i que la labor del Consell 
Industrial arribi a tota la petita i mitjana empresa de Parets, cadascuna en el seu àmbit.

Resumint el que s'ha explicat darrerament en les sessions del Consell Industrial a l'hora de 
fer l'acord i en la Comissió Informativa, i si us assembla el secretari explicarà una mica més 
el funcionament. 

Pren  la  paraula  el  secretari  i  exposa  que  tot  i  que  més  o  menys  ja  s'ha  explicat  
majoritàriament,  només  fer  referència,  que  el  Reglament  del  Consell  Industrial  que  es 
proposa  per  a  la  seva  aprovació  és  un  òrgan  de  participació  sectorial  previst  en  el 
Reglament  de participació,  té  caràcter  consultiu  i  deliberatiu  i  té  com a finalitat  l'anàlisi, 
l'estudi i el seguiment de les propostes i els projectes que fomenten el desenvolupament de 
les indústries i la millora de l'ocupació.

L'àmbit territorial és el municipi, que les principals funcions són afavorir un marc per generar 
i atreure projectes d'inversió, afavorir un espai de debat i de diàleg, afavorir l'agilitació dels 
tràmits de l'activitat administrativa, contribuir a desenvolupar condicions necessàries perquè 
la transformació industrial es realitzi amb cohesió econòmica, social i territorial i proposar 
millores de sectors industrials del municipi per augmentar la qualitat de l'espai públic i privat.

Així mateix té com a funció formular propostes de bones pràctiques i promoure i difondre 
aquelles que ja s'estan duent a terme.

Es preveu que la composició del Consell Industrial tingui un plenari, una presidència, una 
vicepresidència i una Secretaria i que hi hagi uns vocals.

Els vocals es correspondran amb els representants de les empreses que formin part  del 
Consell  Industrial,  també els  representants de les entitats  associatives empresarials  que 
tinguin  presència  en  el  municipi  i  un  representant  de  l'Institut  Universitari  de  Ciència  i 
Tecnologia.  El  nombre  de  vocals  podran  variar  i  es  preveu  que  hi  hagi  membres 
constituents, que estiguin des del principi o aquells que manifestin la voluntat d'adherir-se.

Per tal d'adherir-se i formar part del plenari, els criteris a tenir en compte són que representin 
empreses  ubicades  als  diferents  polígons  industrials  del  municipi,  i  en  el  possible  en 
diferents  sectors  d'activitats.  També  es  tindrà  en  compte  per  al  nomenament  el  grau 
d'implantació de l'empresa en el municipi, el nombre de persones que ocupen laboralment 
en el municipi i la incidència o col·laboració de les empreses en la vida socioeconòmica.

Es preveu que dintre de les funcions o atribucions del president del Consell Industrial,  a 
més de convocar  les  sessions que corresponguin,  s'haurà d'elevar  amb una periodicitat 
semestral els acords, els informes i les propostes que es derivin del Consell Industrial a la 
Comissió Informativa dels Serveis Generals de l'Ajuntament.

Els acords que s'adoptin seran per majoria dels representants presents. Es preveu la creació 
de la subcomissió de treball en els àmbits ja descrits de Territori, Medi Ambient, Promoció 
Econòmica, Formació i Foment de l'Ocupació i Seguretat Ciutadana i finalment es preveu en 
Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat                   



Secretaria General

els  estatuts  la  creació  dels  premis  empresarials,  que  correspondrà  al  Consell  Industrial 
proposar  per  tal  que el  Ple  adopti  l'acord de la  seva concessió,  així  com la  creació  de 
categories específiques dels premis.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i explica que en aquest punt es 
proposa l'aprovació del Reglament i la constitució del Consell Industrial. Sens dubte Parets 
té una de les seves principals riqueses en el gran nombre d'indústries de la població, i per 
tant és un sector molt important, que té una transcendència clau per a l'evolució del poble. 
De totes maneres també han de ser realistes, perquè les competències municipals en el 
camp industrial són pràcticament nul·les.

Qualsevol iniciativa que es generi avui, que creï ocupació o que pugui afavorir la creació de 
nous llocs de treball o la implantació de noves indústries, qualsevol iniciativa repeteix és 
bona, però té dubtes respecte a si és un bon moment per a la creació d'un nou organisme, 
que serà el Consell Industrial. Estan en un moment que amb la Llei pressupostària, amb tota 
la  documentació  i  totes  les  lleis  superiors  a  l'àmbit  municipal  conviden  a  la  reducció 
d'organismes i no a la creació de nous. El NOPP des de l'àmbit municipal ja va manifestar en 
la Comissió Informativa, que l'Ajuntament té un SLOP potent i és una de les millors opcions, 
amb personal, funcionaris i treballadors, i es podria potenciar sempre que es pugui. L'SLOP 
el  que  ha  de  fer  és  sortir  de  l'Ajuntament  i  no  esperar  que  les  indústries  vinguin  a 
l'Ajuntament, sinó que l'SLOP vagi a buscar les indústries.

El NOPP no veu clar que sigui el més oportú i el millor  la creació d'un nou organisme.

D'altra  banda,  sorprenentment  i  amb  una  manca  total  de  respecte  al  Ple  i  als  grups 
municipals, el Consell es va constituir el dilluns passat, sense aprovar ni la constitució del 
Consell ni l'aprovació del Reglament. Com és possible això. Creu que els grups i el Ple es 
mereixen un respecte. De nou com ja deia en un altre punt de l'ordre del dia, el procediment 
i les formes no són les més adequades i en aquest cas més que en l'altre, creu que fins i tot 
aquí podrien haver-hi qüestions de legalitat, perquè es tracta de la creació d'un organisme. 
Pregunta com es pot crear un organisme, que encara no s'aprovat ni el Reglament ni s'ha 
constituït pel Ple.

La  senyora  Martí  indica  que  respecte  al  contingut  del  Reglament  ha  de  dir  que  és  un 
document, tal com es va presentar atemporal, perquè no té data. Un document ha de tenir 
una data, suposa que es podria posar la d'avui, però en tot cas si es posa la d'avui, el dilluns 
passat no hi era aquest document.

Hi ha uns petits problemes jurídics i de correcció. Nomenarà només un de cada, perquè no 
és  la  seva  missió  fer  ni  de  jurista  ni  de  correctora,  però  és  que  alguns  són  forts.  Per 
exemple, en el punt vuit es parla de subcomissions i dins del redactat de comissions de 
treball. Pregunta si són comissions de treball o subcomissions. S'ha de mantenir sempre el 
mateix redactat si jurídicament es vol que funcioni.

D'altra banda, el Reglament no ha passat el corrector. La funció C diu afavorir l'agitació dels 
tràmits. Suposa que vol dir l'agilitació. El Reglament l'aprova el Ple i no ha passat ni tan sols 
el corrector.

El NOPP creu que cal potenciar fort l'SLOP, contactar el màxim possible amb les empreses, 
amb tot el tipus de problemes que puguin haver, ja siguin relatius a seguretat, manteniment 
dels espais, la problemàtica del riu Tenes, que no s'inundi,  ja que s'han inundat algunes 
vegades les zones industrials, o sigui mantenir tot aquest tipus de qüestió.

Per tots els punts que ha indicat,  el NOPP s'absté en la votació i  desitja que el Consell 
Industrial tingui els majors dels èxits i que funcioni el més bé possible per al bé del municipi, 
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per al bé de les indústries i per al bé de la generació de llocs de treball. Reitera que el seu 
grup s'absté per raons de forma, de continguts i per què no és el millor moment per crear un 
organisme nou. Però en qualsevol cas desitja els millors èxits al Consell Industrial.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i explica que el dia de la presentació, 
l'equip de govern va comentar que enviarien la presentació que es va ensenyar per e-mail, 
però no l'han rebuda.

Una mica passa igual que en el punt cinquè, que van al darrera del NOPP i resulta que en 
aquest  punt  també  coincideixen  força.  Qualsevol  eina  destinada  al  desenvolupament 
econòmic o que ajudi a augmentar el desenvolupament del poble, té el vot favorable de CiU i 
més quan el Consell recull algunes de les qüestions o aspectes que el seu grup portava en 
el programa electoral.

Dit  això,  creu que és una bona eina que pot  ajudar a crear sinèrgies entre empreses i 
ocupació, en tot això hi està d'acord, però quan llegeix el Reglament, que s'ha d'aprovar avui 
i on posa funcions, ha de dir que és més una declaració d'intencions i que per cert ven molt, 
queda molt bé, i repeteixen tres vegades afavorir, contribuir ... Millor que això seria dir coses 
més contundents, com és en el punt un, que diu afavorir el marc per generar o atreure. 
Doncs no, és fer el marc i com es farà, es farà d'aquesta manera i d'aquesta altra.

En el següent punt que diu afavorir un espai de debat. Doncs no, sinó que es dota al Consell 
d'aquest espai de debat. S'ha d'acotar tot una mica més. Entén que és un Reglament de 
sortida i d'inici que anirà millorant, però és molt genèric i no deixa de ser una declaració 
d'intencions.

Seguint la línia del NOPP, a CiU li sap molt greu la manera en què s'ha fet, que encara no 
estava aprovat pel Ple i el dimarts tenia lloc la presentació. Pregunta al secretari si això és 
legal o es pot fer així, sense que estigui aprovat pel Ple.

Recorda que una de les intencions en la presentació era elaborar una mena de butlletí o una 
publicació per promoure i atreure inversions a Parets o al territori. Hi ha moltes iniciatives 
que estan molt bé, però sinó recorda malament hi havia un pressupost assignat d'uns 40.000 
euros i pregunta com es gastarà aquest import.  Espera que no es gasti en els premis, ni en 
un sopar de gala i  s'entreguin els premis i  es gastin  els  40.000 €.  Voldria que fos més 
productiu que tot això.

El  senyor  Martín indica que malgrat  estar  a favor de la  creació d'aquesta eina per  a la 
promoció econòmica, per les formes un altre cop i lamentant-lo molt CiU vota abstenció.

Pren  la  paraula  el  portaveu  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  explica  que  va  assistir  a  la 
presentació i no només a la Comissió Informativa, sinó també a la presentació que va tenir 
lloc a la Marineta. Volia veure la rebuda per part dels empresaris de la proposta que avui es 
presenta. El seu grup veu la proposta molt interessant, que recull moltes de les preguntes 
que es fan sovint,  quan es pregunten quanta gent  realment treballa a les empreses del 
municipi, quina és la necessitat real de moltes empreses envers la demanda que pugui tenir 
en un moment donat sobre un tipus de treballador o un altre. En definitiva creu que és un 
document  que potser  molt  interessant.  La única  que pega que li  veu és que és massa 
ambiciós per obtenir resultats a curt termini. Està convençut que això aplicat a tres anys 
vista i amb aquesta mentalitat, possiblement es trobarà resposta al que es vol promocionar, 
en definitiva als objectius que es busquen.

Si és un projecte, amb el qual es pretén fer front a alguna dificultat com la que hi ha ara d'un 
atur creixent al municipi, la sensació que té és que no s'aconseguirà a mitjà termini, sinó a 
llarg termini, precisament perquè hi ha unes comissions de treball. En definitiva quan tot això 
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estigui desenvolupat no té cap dubte que serà de profit, però ara li preocupa com fer front de 
manera efectiva i al més ràpidament possible al creixement que hi ha d'atur al municipi.

ICV ja ha presentat propostes concretes, com el projecte de la Cooperativa, que de moment 
s'ha desestimat i no sap si es tirarà endavant. Era una idea. Tota aquesta reflexió no és per 
criticar el projecte, sinó tot el contrari, que l'eleva, però sí que haurien de ser capaços de 
trobar altres mecanismes més àgils per fer front a la situació complexa actual. Una podria 
ser la creació d'una agència municipal d'ocupació, que ja existeix a d'altres municipis i es 
tracta d'una agència, una empresa municipal, que es dedica a promocionar, oferir serveis a 
les empreses i si cal fer empresa de treball temporal.

Recorda que el  mateix dia de la presentació li  va fer una sèrie de preguntes a un dels 
empresaris assistents. Li va preguntar per què no contractaven persones del municipi i li va 
contestar que a Parets no hi ha empreses de treball temporal. El senyor Folguera està segur 
que hi ha alguna, per això pregunta per què l'Ajuntament no assumeix el paper d'empresa 
de treball temporal des d'una empresa municipal. Creu que és viable. Nutrint l'agència de 
gent motivada, que funcioni en base a un resultat, però que en definitiva des del primer dia 
la  voluntat  que  s'ha  expressat,  l'Ajuntament  ha  d'anar  a  les  empreses,  perseguir  els 
industrials, no es poden esperar a què ells els vinguin a buscar.

Aquest procés està molt bé, però es prolonga massa en el temps. S'ha d'anar ja i dir que 
tenen gent preparada per a cada lloc, amb agilitat i en base a uns resultats. És una altra 
manera de fer política, des del punt de vista d'ocupació.

El senyor Folguera vol fer entendre que li agrada el projecte, li dóna suport, l'eleva per la 
part que creu que serà d'utilitat per la informació que es traurà, però també haurien de tenir 
un mecanisme més ràpid per fer front a una situació que ara mateix a ell li esparvera, quan 
veu que ara són 35 aturats més, després 40 més i que s'estan aproximant als 1.700 aturats 
al municipi. Per això demana una mica més de valentia i apostar, si aquí es fa una aposta 
econòmica que els 40.000 € entén que es destinaran a beneficiar fiscalment a les empreses, 
primer  demana  transparència  per  a  aquests  diners  i  que  es  digui  a  l'empresa  que  es 
destinen; i segona, que si es destinen diners es podrien destinar a una cosa que no sigui a 
tan llarg termini,  sinó a temes més immediats.  Agafar l'SLOP i  remodelar-lo  i  crear una 
agència municipal d'ocupació. És una aportació que fa des d'ICV-EUA.

Pren  la  paraula  la  regidora  d'Hisenda,  la  senyora  Lloret,  i  dóna  les  gràcies  per  les 
aportacions realitzades pels grups i per les aportacions lingüístiques d'errors al document 
genèric, si agrada més un verb o un altre, que es pot intentar canviar entre tots, encara que 
no és això realment el que els preocupa, ja que com administració han de ser rigorosos i no 
han de tenir aquestes errades, les rectificaran, però és una mica trist que el contingut de les 
declaracions siguin en aquesta línia.

L'equip de govern està content, tot i sabent que el Consell Industrial no solucionarà tots els 
problemes d'ocupació que té el municipi, però estan contents perquè és un camí que han fet 
conjuntament amb les persones que han de participar-hi i que sí que els han d'ajudar.

Els industrials del municipi han cregut des del primer moment i els que van voler venir a la 
presentació, van veure que van respondre tots de manera massiva i persones amb unes 
agendes molt apretades i amb molta responsabilitat.

Respecte  a  l'aportació  sobre  que  l'SLOP podia  ser  més  potent,  ha  de  dir  que  tot  és 
millorable, però s'ha de veure que cada cosa està en el seu lloc. Una cosa és que l'SLOP 
millori en les seves funcions, i una altra és que s'hagi de crear o no un Consell Industrial,  
això no és el mateix.
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Altres temes que es poden comentar és que fins ara l'equip de govern no ha fet res, sinó 
presentar i signar un acord de constitució. Legalment no han fet res. S'està fent avui, ja que 
realitzar-lo a la inversa és qüestionable. Passar pel Ple un document, en què no tens l'acord 
de les persones que han de formar-hi part, cadascun ho fa al seu estil. A l'equip de govern li 
va semblar que en aquells moments havien d'estar agraïts a tots els agents que en formaran 
part.

No s'ha d'oblidar que per l'equip de govern la màxima voluntat és trobar més llocs de feina i 
més ocupació per als paretans i paretanes. Els industrials també tenen altres necessitats no 
només aquesta.  Si  llegeixen el  document  es veu que no és la  única funció del  Consell 
Industrial. És un tema de simbiosi, uns aporten una cosa i els altres una altra i l'equip de 
govern creu que s'ha de tenir un respecte per tots els objectius, i no només per als seus.

Pel que fa al tema dels 40.000 € del pressupost, es destinen a subvencions per a la creació 
d'ocupació. Quan han dit que el document és genèric, podia ser una mica més concret, però 
es vol donar un marge de maniobra a les persones que formin part de les comissions de 
treball,  perquè si es dóna tot fet  creu que no és el correcte, sinó que la idea és buscar 
l'interès dels empresaris del municipi,  en què volen que l'Ajuntament els ajudi en el que 
pugui. Ja saben que no tenen competències amb molts temes, però si es posen a mirar en 
què té competències un Ajuntament en tenen molt  poques.  Un altre tema és la voluntat 
política i en quin sector vols apostar.

S'està en una època de retallades o de supressió,  de fer  plans de contenció i  amb els 
recursos que es tenen s'han de prioritzar en allò que es vol tirar endavant, i una prioritat per 
l'equip de govern sempre ha estat en la línia de l'ocupació i la indústria en el poble, que és 
un gran valor.

Intervé la presidència i exposa que algun regidor va tenir la possibilitat d'estar l'altre dia en la 
presentació.  El Consell Industrial significa un pas importantíssim i agraeix la col·laboració de 
tots aquells que porten treballant més d'un any en el document, un document que no s'ha 
pogut  fer quan les administracions que no són tan grans i  que moltes vegades com fan 
algunes més petites miren de copiar bones pràctiques d'altres bandes. Aquí no ha estat el 
cas, sinó que s'ha creat un producte amb el qual ara com deia ICV algunes coses estan més 
detallades, altres es detallaran en les diferents comissions permanents que tindran lloc.

Remarca la receptivitat d'algunes empreses que veuen que es traurà uns resultats més a 
curt termini, com comentava la regidora, hi ha dos o tres aspectes que es presentaran en les 
primeres comissions. Un en referència a la seguretat amb el Consell de Seguretat, un altre 
en temes de senyal ètica, accés que és interessant per als diferents polígons industrials, i un 
altre que fa referència a les subvencions directes per contractació d'aturats de Parets. Hi ha 
diferents empreses que han mostrat la voluntat amb una formació específica, amb alguns 
dels  aspectes  que  estan  desenvolupant  mitjançant  algunes  de  les  empreses  de  treball 
temporal, com sempre han dit això, no han comentat la figura que comenta el regidor d'ICV, 
però sí que l'Ajuntament ha plantejat des d'un principi convertir-se en la seva empresa de 
treball temporal i aquest és un dels aspectes, que ha generat que hi hagi més connexió, 
perquè és una realitat nova en la qual es troben.

La presidència creu que és bo dir que aquest document, en el qual es porta treballant ja fa 
temps, hi ha algunes administracions que tenen un cert interès en veure'ls, per saber com 
poden implementar quelcom similar i la resposta de les empreses amb els diferents e-mails i 
les diferents trobades sectorials, han estat d'una receptivitat molt bona i un organisme que 
no suposa cap increment, sinó que canalitza una aposta clara com és el desenvolupament 
econòmic, l'ocupació i la indústria i evidentment és una aposta pel que és el bressol, com és 
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la petita i mitjana empresa. És un document importantíssim, que serà pràctic i esperen que a 
curt i mitjà termini doni, sinó tots els resultats, alguns resultats que serveixin per donar una 
nova manera de crear una relació directa entre el teixit industrial i l'Administració.

L'equip  de  govern  agraeix  a  les  empreses  que  estan  en  un  primer  nivell,  que  hagin 
demostrat la predisposició de formar part del que avui s'aprova.

La presidència indica que el secretari ara pot contestar, però el que es va fer l'altre dia no 
arriba ni acord, sinó a la predisposició de les empreses que assistien si volien formar part del 
que s'aprovés o no en el Ple municipal, que és l'òrgan que valida qualsevol proposta. 

L'equip de govern està molt satisfet sobre el fet que no només hagin format part aquelles 
empreses, sinó de tenir ja sol·licituds d'altres empreses del municipi que volen formar part de 
les comissions, fet que li dota d'un valor afegit.

Intervé el secretari,  que confirma el que ja s'ha exposat. El procediment de creació d'un 
Consell Industrial en aquest cas, entès com un Consell de participació sectorial. Es tracta 
d'una constitució i un procediment previst en el Reglament de participació de l'Ajuntament, 
que preveu que sigui el plenari que aprovi la constitució i els estatuts, els quals s'exposen a 
informació  pública  durant  un  termini,  perquè  tothom  pugui  suggerir  qualsevol  variació, 
concreció o el que es consideri convenient.

El procediment és el que se segueix, i és el Ple de l'Ajuntament qui ho aprova, i així ho 
recullen els Estatuts del Consell Industrial.  Suposa que la pregunta no és tant per l'acte 
d'aprovació del Consell, que fa el plenari, sinó per l'acte que va tenir lloc el dilluns, amb els 
empresaris. En aquest aspecte dir que en la presentació que va tenir lloc es va explicar que 
corresponia al Ple la constitució i l'aprovació del Consell Industrial. Es va demanar un acord 
dels empresaris, sobre si desitjaven manifestar la voluntat de ser membres contituents del 
Consell Industrial, i que evidentment fins que no s'aprovés pel Ple, no es constituiria.

Puntualitza  que  les  reunions  amb  industrials  es  produeixen  habitualment,  i  el  que  és 
competència  del  Ple,  es  tramita i  es posa sobre  la  taula  és  la  creació  d'un Consell  de 
Participació Sectorial, tal com preveu el Reglament de participació.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions: 7 (NOPP, CIU)

Per tant i,

Exposició i descripció de fets
Vist que la indústria és un gran motor econòmic de Parets del Vallès i que el teixit industrial i  
empresarial  del  nostre  municipi  s’ha  constituït  en  un  referent  d’innovació,  qualitat  i  
desenvolupament.

Atès que en l'actual context de crisi és convenient disposar d'un òrgan de participació amb el  
sector industrial,  com a espai de debat,  de diàleg i de treball,  per definir  les estratègies  
òptimes de promoció  i  dinamització  del  teixit  empresarial  i  de  millora  de l'ocupació  i  el  
mercat laboral.

Vist que aquest òrgan pot permetre avançar-nos, ser proactius, i sobretot conèixer encara  
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més a prop les necessitats, per assolir el repte de millorar el desenvolupament econòmic del  
nostre entorn i fomentar l’ocupació.

Vist el que disposa el Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Parets del  
Vallès en relació a la constitució d'òrgans de participació sectorials.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA:

1. Acordar  la  constitució  del  Consell  Industrial  de  Parets  del  Vallès,  com  a  òrgan  de  
participació sectorial amb les empreses i indústries ubicades en els sectors industrials del  
municipi.

2. Aprovar el Reglament de funcionament del Consell Industrial de Parets i el nomenament  
dels representants municipals.

3. Sotmetre el present acord a informació publica mitjançant anunci, que s'ha de publicar al  
Butlletí Oficial de la Província, i en un dels mitjans de comunicació escrita, durant un termini  
de trenta dies, transcorregut els quals sense que s'hagin formulat al·legacions esdevindrà  
definitiu, i es procedirà a la publicació del Reglament.

Annex
Reglament de funcionament i organització del Consell Industrial

1. CONSTITUCIÓ 
Naturalesa jurídica

El Consell Industrial de Parets del Vallès és l’òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu 
i deliberatiu,  i que té com a finalitat l’anàlisi, impuls i seguiment de les propostes i  projectes que 
fomentin el desenvolupament de les indústries del municipi i la millora de l’ocupació.

L’àmbit territorial del Consell Industrial serà el corresponent al municipi de Parets del Vallès. 

2. FUNCIONS 

De conformitat amb la seva naturalesa consultiva, el Consell tindrà les següents funcions:

a) Afavorir el  marc per a generar i atraure projectes d’inversió empresarial estratègics per al  
municipi en l’àmbit industrial i de serveis destinats a la producció.

b)  Afavorir  un  espai  de  debat,  de  diàleg  i  de  col·laboració  públic-privada,  per  definir  les 
estratègies òptimes de promoció i dinamització del teixit empresarial i de millora de la ocupació i 
el mercat laboral. 

c) Afavorir l’agilitació dels tràmits i dels processos propis de l’activitat administrativa i l’avenç en 
la racionalització administrativa per a aconseguir una administració àgil i sostenible al servei dels 
objectius de desenvolupament econòmic i social.
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d) Contribuir a desenvolupar les condicions necessàries perquè els processos de transformació 
industrial siguin compatibles amb la necessitat d’una millora contínua de la productivitat i amb la 
cohesió econòmica, social i territorial.

c)  Proposar  millores  dels  sectors  industrials  del  municipi  amb  l’objectiu  d’augmentar-ne  la 
qualitat dels espais públics i privats i fer-los més adequats a les noves situacions i realitats 

d)  Formular  propostes  de  bones  pràctiques  i  promoure  i  difondre  les  bones  pràctiques  ja 
existents.

3. SEU

El Consell Industrial té la seva seu a l’Ajuntament de Parets del Vallès, sens prejudici de que es 
pugui realitzar sessions plenàries i comissions en qualsevol altre delegació municipal o espai 
empresarial dintre del municipi.

4. COMPOSICIÓ GENERAL

Els  òrgans  del  Consell  són  el  Plenari,  la  presidència,  la  vicepresidència,  la  secretaria  i  les 
comissions de treball. 

Formaran el Consell  Plenari, la presidència, la vice-presidència, un Director del Consell,  i  en 
condició de vocals, els representants de les empreses membres del Consell, els representants 
de les entitats associatives amb presència en el municipi i la Secretaria del Consell. Els vocals 
seran constituents o adherits . Els esmentats càrrecs no seran retribuïts.

1. Presidència: L’il·lustre Sr. Alcalde l’Ajuntament de Parets del Vallès, que podrà delegar les 
seves funcions en la vicepresidència. 

2. Vicepresidenta: La regidora de desenvolupament econòmica i ocupació                              

3. Secretaria o la secretaria: El secretari de la corporació o persona en qui delegui. 

4. Director del Consell. Correspondrà a la persona que designi el Consell Industrial per a 
la seva Coordinació.

5. Vocals: Correspondrà la condició de vocal a cadascun dels representats de les empreses que 
formin  part  del  Plenari  del  Consell  Industrial,  un  representant  de  cadascuna de les  entitats 
associatives  empresarials  amb  presència  en  el  municipi,  i  un  representant  de  l’Institut 

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



Secretaria General

Universitari de Ciència i Tecnologia. El nombre de vocals es correspondrà amb el nombre de 
membres constituents o adherits amb posterioritat del Plenari del Consell Industrial.. 

La presidència del Consell Industrial de Parets del Vallès tindrà les següents atribucions: 

a) Representar al Consell. 
b) Convocar, presidir o fitxar l’ordre del dia de les sessions del plenari. 
c) Elevar, amb una periodicitat semestral, a la Comissió Informativa de Serveis 
    Generals de l’Ajuntament, els acords, els informes, les propostes i els estudis 
    que elabori el Consell.
d) Proposar el nomenament de nous membres adherits del Plenari del Consell.
e) Autoritzar i donar el vist i plau a totes les actes del Consell.  
f) Autoritzar amb la seva signatura aquells acords i escrit oficials redactats pel 
   Consell. 
g) Totes aquelles funcions que li siguin expressament delegades pel Consell. 

5. COMPOSICIÓ DEL PLENARI

El ple del Consell Industrial està composat per tots els seus membres constituents o adherits, 
sota la direcció del president, amb assistència del secretari o de la secretària. 

Els  membres  del  Consell  hauran  de  representar  empreses  ubicades  als  diferents  polígons 
industrials  del  municipi  i  en el  possible,  als  diferents  sectors d’activitats.  Als efectes del  seu 
nomenament  es  tindrà  en  compte  el  seu  grau  d’implantació  en  el  municipi,  el  nombre  de 
persones que ocupen en el municipi, i la seva incidència en la vida socioeconòmica municipal.

Els  membres del  Consell  Industrial,  en representació  de l’Administració local,   es renovaren 
d’acord amb les responsabilitats a l’Ajuntament.

Els membres de les entitats associatives hauran de presentar la seva designació, d’acord amb el 
funcionament d’aquestes entitats.

6. FUNCIONAMENT 

Constitució 
1. La creació del Consell Industrial i el seu reglament de funcionament serà acordada pel Ple de 
l’Ajuntament.
El Ple del Consell Industrial es reunirà un mínim de dues vegades l’any, prèvia convocatòria del 
President.
2.  Els càrrecs no són personals  i  han de cessar del  Consell  si  així  ho disposa l’empresa u 
organització que representin, ja sigui per dimissió o per cessament acordat. S’ha de comunicar a 
la Secretaria del Consell qualsevol canvi de representant. 
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Actes 
El  secretari  del  Consell  ha  d’estendre  l’acta  corresponent  a  cada reunió  i  l’ha  de  signar  el 
president i el mateix secretari. 

7.  ACORDS 

1.  Els  acords  del  Consell  adoptaran la  forma  de  propostes,  dictàmens  i  d’altres  formes  de 
caràcter similar. En cap cas tindran caràcter d’actes administratius. 

2. Aquests acords, dictàmens i d’altres formes de caràcter similar s’hauran d’adreçar per escrit al 
president aportant la documentació pertinent. 

3. Els acords del Consell s’aprovaran per majoria dels assistents amb possibilitat d’emetre vot. 

4. Per considerar vàlida una reunió es requereix un terç dels membres legals del Consell i han 
ser presents el president i el secretari. 

8.  SUBCOMISSIONS DEL CONSELL PLENARI

Per acord del  Consell  Plenari  es podrà acordar la creació de comissions de treball  amb els 
objectius de realitzar propostes i suggeriments en àmbits específics de treball i en especials en 
els àmbits següents:

1. Territori i Medi Ambient
2. Promoció econòmica
3. Formació i foment de l’ocupació
4. Seguretat ciutadana

Formaran part de les subcomissions tots aquells membres del Consell Plenari que manifestin la 
seva voluntat  d’incorporar-se a les mateixes, o persones en qui  deleguin,  així  com aquelles 
altres empreses o entitats que sense formar part del Consell Plenari, es consideri que tenen una 
especial rellevància en l’àmbit de treball corresponen.

Les subcomissions tindran el mateix règim de funcionament que el Consell Plenari, però el seu 
règim de reunions i activitats seran determinades per cadascuna d’aquestes. Cada subcomissió 
tindrà un Coordinador que es correspondrà a un representant de l’Ajuntament de l’àmbit que 
pertoqui.

9. PREMIS EMPRESARIALS
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Correspondrà al Consell Industrial  incentivar i reconèixer les actuacions de les empreses del 
municipi que s’ajustin as valors i objectius definits pel Consell Industrial, mitjançant els PREMIS 
ALS VALORS EMPRESARIALS.

Podran ser  objecte  de  premi  qualsevol  iniciativa  empresarial  vinculada a els  eixos  prioritats 
d’actuació del Consell Industrial, i que s’hagin portat a terme en els darrers anys, per empreses 
i/o associacions empresarials del territori.

Correspondrà al Plenari del Consell Industrial proposar al Ple de l’Ajuntament l’atorgament dels 
premis i la creació de  categories específiques.

Mocions
10. Moció en defensa del nostre model d'organització territorial, del mapa municipal i 
de l'autonomia local
Pren la paraula el secretari i explica que es tracta d'una moció presentada per l'Associació 
Catalana  de Municipis  sobre  el  model  d'organització  territorial,  del  mapa municipal  i  de 
l'autonomia local.  A continuació llegeix la moció i es passa a les votacions,  que són  les 
següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions: 2 (PP)

Per tant i,

MOCIÓ EN  DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL, DEL 
MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL 
Atès  que  el  Govern  de  l’Estat  ha  anunciat  la  decisió  de  reformar  l’administració  local  
suprimint  ens territorials locals,  eliminant electes, recursos públics, empreses municipals,  
personal  al  servei  dels  municipis  i  fiscalitzant  de  forma  impròpia  mitjançant  l’adscripció  
obligatòria de determinats funcionaris habilitats, establint la seva dependència funcional de  
l’administració general de l’Estat.

Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que no  
han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i amaga la  
voluntat  real  de  refermar  un  neocentralisme  sense  que,  prèviament,  s’hagi  realitzat  la  
reforma de l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que tenen les seves  
competències  transferides,  aprimant  una  administració  hipertròfica  i  ineficient  que  és  la  
responsable del 81% del deute públic i on és el focus real del problema del sector públic.

Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en la  
gestió,  representen el  3’4% del deute públic sense tenir  en compte que aquí  s’inclou el  
deute de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els ajuntaments  
catalans en el seu conjunt,  i tenint en compte que representen el 12’9% de la despesa  
pública  global,  i  que  són  les  administracions  més  properes  als  ciutadans,  i  les  millor  
valorades en tots els estudis d’opinió que s’han realitzat recentment (CIS, CEO).

Atès que ha estat anunciada  la futura modificació de diferents lleis com la de règim electoral  
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o la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model d’organització territorial  
fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) en els municipis i  les  
vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal previst en els articles 2.3 i 84 EAC.

Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització territorial que 
li  correspon  a  la  Generalitat  i  al  Parlament,  i  contra  l’autonomia  local  establerta  a  la  
Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta Europea d’Autonomia Local.

Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular de  
forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que desvirtua  
el  model  institucional  existent  i  suposa  un  menyspreu  als  ajuntaments  al  fer  perillar  la  
prestació  de  serveis  públics  universals  introduint  de  forma  arbitrària  la  xifra  de  20.000  
habitants  que  no  té  en  compte  els  territoris  ignorant  la  diferent  tipologia  de  municipis,  
turístics, de muntanya,etc  equivocant-se en el diagnòstic ja que a Catalunya el 73% del  
deute de les corporacions locals correspon a municipis de més de 20.000 habitants.

Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de serveis  
municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i els serveis  
municipals. 

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

ACORDA:

1. Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de  
l’administració local pel que fa la modificació de la llei de bases reguladora del règim local  
(LBRL) i de la llei de les hisendes locals (LHL) per haver-se realitzat sense consens, amb  
deslleialtat institucional  i vulnerant l’autonomia local.

2. Reivindicar  que  les  competències  de  l’organització  territorial  es  determinen  com  
exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és potestat  
del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models  
territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país, així com la  
necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia local i de suficiència financera que  
s’estan  vulnerant  amb  la  imposició  d’aquestes  mesures,  que  sota  l’excusa  de  la  crisis  
econòmica, amaguen el desig de substituir el model actual per un centralista que vol impedir  
la  prestació  eficient  de  serveis  públics,  que  requereixen  la  proximitat  com  a  factor  
indispensable. 

3. Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les administracions que  
actuen a Catalunya,  i  garantir  una prestació  dels  serveis  de qualitat,  així  com evitar  la  
duplicitat i confusió de competències entre administracions, s’acceleri el desenvolupament  
de la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que les competències que s’atribueixen a  
l’àmbit  local,  tinguin  unes  clares  contrapartides  econòmiques  detallades  en  la  Llei  de  
Finances local on s’ha de regular que el municipi és i ha de continuar essent el primer nivell  
de prestació de serveis.

4.  Reivindicar  el  paper  dels  electes  locals  com a representants  dels  ciutadans i  com a  
garants de la pluralitat democràtica enfront dels que els volen substituir per una tecnocràcia  
sense ànima i sense cap vinculació amb la gent del territori.  Denunciar  que l’anunciada  
supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa cap estalvi econòmic, ja  
que bona part d’ells presten els seus serveis de forma desinteressada en els seus pobles i  
ciutats, i en els ajuntaments grans implicaran un empobriment de les funcions institucionals  
dels membres del govern de la ciutat.
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5. Que  el  que  realment  és  prioritari  és  garantir  la  suficiència  financera  de  totes  les  
competències  i  serveis  que  presten  els  ajuntaments,  i  que  el  que  cal  es  promoure  la  
mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb qualitat  
els serveis públics.   

6. Denunciar  la  vulneració  del  principi  de  subsidiarietat  reconegut  a  la  Carta  Europea  
d’Autonomia Local (CEAL) que encomana la gestió de la competència a l’administració més  
propera  i  en  conseqüència,  instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  que  recolzi  tècnica  i  
econòmicament  als  Consells  Comarcals  en els  territoris  on aquests  tinguin  la  funció  de 
prestador i  mancomunador de serveis per als ens local, per tal de que puguin desenvolupar  
de manera eficient aquesta necessària funció.

7.  Fer  arribar  aquests  acords  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  través  del  
Departament de Governació i Relacions institucionals, al Govern de l’Estat, al Congrés dels  
diputats  i  a  tots  els  portaveus  dels  grups  del  Parlament  de  Catalunya,  i  a  les  entitats  
municipalistes de Catalunya.

11.  Moció relativa a la reimplantació del  programa PREPARA,  d'acord amb el  RDL 
1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació 
estable i la requalificació professional per a les persones desocupades
Pren  la  paraula  el  secretari  i  explica  que  es  tracta  d'una  moció  presentada  pel  Grup 
Municipal Socialista, relativa a la reimplantació del programa PREPARA, d'acord amb el RDL 
1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i 
la requalificació professional per a les persones desocupades. A continuació llegeix la moció.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, que agraeix la lectura de la moció per 
part del secretari. El seu grup vota a favor de la moció, però vol puntualitzar o explicar un 
punt que diu “La  reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya”.  La reducció 
de la plantilla és a causa que el 50% o una mica més del 50% del pressupost s'anava a 
pagar estructura, i per aquest motiu la gent no tenia la sensació que estigués fent un bon 
servei i el problema principal era aquest, que més del 50% s'anava en pagar estructura i les 
polítiques actives d'ocupació no arribaven al carrer.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions: 0

Per tant,

Moció del  Grup Municipal  Socialista de l'Ajuntament de Parets del  Vallès per a la  
reimplantació  del  programa  PREPARA segons  el  Reial  Decret-llei  1/2011,  d'11  de  
febrer,  de  mesures  urgents  per  a  promoure  la  transició  a  l'ocupació  estable  i  la  
requalificació professional per a les persones desocupades.
El passat 24 d'agost el  Govern de l'Estat va aprovar el  Reial Decret-llei  1/2011, d'11 de 
febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació  
professional per a les persones desocupades que, per una banda incrementa la quantia de 
l'ajut  fins al 85% de l'IPREM per a aquells beneficiaris amb tres o més persones al seu  
càrrec, però per altra banda, exclou a la immensa majoria de persones joves o vulnerables  
que tenen especials dificultats.
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Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792 persones en situació  
d'atur,  per  tant,  és  el  principal  problema  del  país,  com  demostra  l'última  Enquesta  de  
Població Activa que posa de manifest el dramàtic augment de la desocupació i, per sobre de  
tot,  l'increment del nombre d'aturats de llarga durada i  el  de les llars amb tots els seus  
membres  en  atur.  A  més  a  més,  a  Catalunya  es  calculen  unes  100.000  llars  sense  
ingressos. A tot això cal afegir l'alta taxa d'atur juvenil i la cada vegada més baixa taxa de  
cobertura  de  les  persones  aturades,  és  a  dir,  l'increment  d'aquelles  persones  que  no  
perceben cap prestació i no tenen cap ingrés.

Les  polítiques  desenvolupades  pel  Govern  de  l'Estat  des  de  gener  de  2012,  lluny  de  
resoldre el problema de l'atur, l'han agreujat amb:

 L'aprovació  de  la  reforma  laboral,  que  en  abaratir  i  facilitar  l'acomiadament  ha 
provocat l'acceleració de la destrucció d'ocupació de manera insuportable.

 La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos Generals de l'Estat  
per  al  2012  ha significat  la  retallada  de les  polítiques  actives  d'ocupació,  que  a  
Catalunya ha provocat la reducció de 271 milions d'euros en aquesta partida, és a  
dir, un -58%. Aquesta retallada ha significat la pràctica supressió de les polítiques  
d'ajuda a les persones aturades en la recerca de feina, ja que afecten els programes  
d'orientació, formació i requalificació. Tot això en contra de les recomanacions del  
Consell Europeu.

 L'aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir  
l'estabilitat  pressupostària  de  foment  de  la  competitivitat  retalla  de  manera  
descomunal la protecció dels desocupats en suprimir subsidis especials per als més  
grans de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i expulsa de la Renda Activa  
d'Inserció  a  pràcticament  el  90% dels  seus beneficiaris.  Centenars  de  milers  de  
desocupats es poden veure sense cap protecció en els propers mesos.

 Per  últim,  l'aprovació  del  Reial  Decret-llei  23/2012,  de  24  de  agost,  pel  que  es  
prorroga i reestructura el programa PREPARA de requalificació professional de les  
persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per una banda 
una lleugera millora en l'import a percebre per les persones aturades amb 3 o més  
persones al  seu càrrec, però per altra banda n'exclou l'accés a bona part  de les  
persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant greument els joves i els  
més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han hagut de  
tornar  a  viure  amb  els  seus  progenitors,  la  qual  cosa  està  significant  una  
sobrecàrrega per a la ja migrada economia familiar.

Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social desenvolupades pel govern 
de  la  Generalitat  també  estan  significant  una  baixa  cobertura  de  les  persones  més  
vulnerables i dels aturats i aturades sense cap prestació:

• Les restriccions en l'accés al  programa de Renda Mínima d'Inserció,  així  com el  
retard en el reconeixement de la prestació. 

• La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que implica a partir de  
setembre que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a la recerca  
de feina a les persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als requeriments  
que estableix el programa PREPARA. 

• La  inexistència  de  cap  convocatòria  durant  el  2012  adreçada  a  les  entitats,  
ajuntaments  i/o  centres  col·laboradors  de la  Generalitat  en  matèria  de polítiques  
actives d'ocupació. 
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Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan abocant  
Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i contra  
tota  recomanació  comunitària,  menys  polítiques  actives  per  afavorir  l'ocupabilitat  i  la  
protecció de les persones aturades.

En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat concebut és  
una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de  
més de 450.000 desocupats, tot i que en el context actual de manca d'ofertes ha fet difícil la 
inserció de les persones que hi  participen.  El  programa es basa en una combinació de  
mesures actives d'orientació, formació i requalificació alhora que facilita una ajuda de renda  
a la persona aturada i acaba essent l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten  
la desocupació i que no tenen res més que aquests 400 € per poder subsistir.

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

ACORDA:

1.  Instar el  govern de l'Estat a què,  amb la finalitat  de garantir  la transició a l'ocupació,  
aconseguir  una  major  coordinació  entre  les  polítiques  actives  d'ocupació  i  les  ajudes  
econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social, ampliï la cobertura del programa 
PREPARA a totes  aquelles  persones  que  s'hi  podien  acollir  segons  el  Reial  Decret-llei  
1/2011,  d'11 de febrer,  de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació i  la  
requalificació  professional  de  les  persones  aturades.  Així  mateix  en  faci  l'ampliació  
pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat.

2. Instar el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per combatre l'atur juvenil  
i programes d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l'actual programa 
PREPARA i que continuen tenint altes dificultats per trobar feina.

3. Instar el govern de la Generalitat a publicar urgentment totes les convocatòries adreçades  
als  ajuntaments  i  entitats  per  donar  suport  a  les  persones  aturades,  especialment  als  
col·lectius amb especials dificultats:  programes d'orientació, formació,  ocupació i  inserció  
laborals. 

4. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i  
als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya.

12. Moció contra la pujada del 70% de la tarifa de subministrament d'aigua en alta
Pren  la  paraula  el  secretari  i  explica  que  es  tracta  d'una  moció  presentada  pel  Grup 
Municipal Socialista,  contra la pujada del 70% de la tarifa de subministrament d'aigua en 
alta. A continuació llegeix la moció.

Els grups del NOPP, PP i ICV voten a favor.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i vota a favor de la moció, encara que 
farà un comentari atès que la moció la signa el portaveu del grup Socialista.

Explica que el senyor Juzgado en l'últim Ple va comentar que si l'Ajuntament no cobrava les 
transferències, l'Ajuntament com a tal no podia pagar ni complir els seus compromisos, ni les 
seves obligacions, i resulta que ara signa un paper en el que també reclama el pagament. Si 
el senyor Juzgado en un Ple diu que com a Ajuntament, sinó reben les transferències no 
poden assolir els compromisos, en aquest cas també és troben davant del mateix paper, 
però extrapolat a nivell nacional. Igualment CiU vota a favor.
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Intervé el portaveu del grup Socialista, el senyor Juzgado, i indica que evidentment el seu 
grup vota a favor, i aprofita per manifestar que és cert i no té res a veure el que es demana 
ara,  que si  les administracions no compleixen els  seus pagaments amb l'Ajuntament de 
Parets, l'Ajuntament es podria trobar algun dia que no pugui afrontar els pagaments. No té 
res a veure en què els pugin els impostos.

En el moment de redactar la moció no disposava de la informació que ara pot facilitar. El 
conseller  ha reconegut  que amb l'increment del 70% s'aconseguia un equilibri  econòmic 
amb  ATLL,  per  tant  si  s'aconsegueix  aquest  equilibri  econòmic,  creu  que  no  s'ha  de 
continuar amb el procediment de privatització d'ATLL. A més a més dient que una vegada 
que  es  privatitzi  l'empresa  adjudicatària  té  preparat  un  increment  d'un  50% més  per  a 
primers de l'any que ve. A partir de l'1 de gener un altre increment.

Al senyor Juzgado li preocupa que aquesta privatització amb aquests aires de CiU, i sobretot 
amb el govern actual de la Generalitat té de catalanitat, hi ha dues empreses que seran les 
possibles adjudicatàries d'ATLL, les noves propietàries que serà AGBA, Aigües Barcelona, 
que  queda  molt  maco,  però  l'accionariat  és  francès  i  l'altra  és  ACCION,  una  empresa 
espanyola, que per a ells ja hauria de ser estrangera en aquests moments. 

El senyor Juzgado indica que hi ha coses que comencen a ser difícils d'entendre per on es 
va, per on es navega. Però tornant a la moció creuen que és una barbaritat, creuen que s'ha 
fet  amb nocturnitat  i  alevosia perquè no s'ha permès als ajuntaments dir  la  seva,  poder 
analitzar si el 70% era el que pertocava, si s'ha d'aplicar en un any, si es pot aplicar d'una 
forma periòdica, però repeteix que el conseller ha dit que si s'aplica ara ja s'aconsegueix 
l'equilibri. Això és el que hi ha i per a ell personalment és una llàstima, perquè aquesta moció 
s'ha quedat curta, ja que en aquests moments l'hagués plantejat d'una altra manera.

Intervé el senyor Martín, de CiU, que agraeix la informació, perquè no ho sabia, i que vagi 
per endavant que està completament en contra de l'augment del preu de l'aigua en alta.

Respecte al que ha comentat sobre els grups d'AGBA i ACCION, demana que s'apliqui la 
lliçó i quan aquí es liciten concursos, que es licitin a empreses de Parets.

Pren la paraula la presidència i explica que la Generalitat amb el concursos compleix la llei, 
igual que l'Ajuntament de Parets compleix la llei quan obre concursos i es presenten els 
licitadors que consideren adequats. Hi ha una normativa clara. Una cosa són les voluntats i 
una altra les realitats.

Indica que els únics perjudicats seran les administracions i els ciutadans, ja que l'any que ve 
el 70%, significa un increment en el rebut entre un 20% i un 25%. L'any que ve amb el 50% 
de més, comptant amb tot el cicle de l'aigua, l'augment aproximat serà del 100%, sumant 
l'increment de gener, i el que han tingut ara. Els grans perjudicats són tots, els ajuntaments i 
tota la ciutadania. Serà una situació prou complexa, que encara es farà més, per això es 
congratula que la moció s'aprovi per unanimitat. 

Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, APROVA, la moció següent:

Moció del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Parets del Vallès contra la  
pujada del 70% de la tarifa del subministrament d’aigua en alta 
El passat 25 de juliol de 2012 el consell d’administració de la societat pública Aigües Ter  
Llobregat  (ATLL)  anunciava  oficialment  una  nova  pujada  del  70%  de  la  tarifa  del  
subministrament d’aigua en alta. 

A Catalunya, des del primer moment, el conjunt del món local va mostrar la seva oposició a  
aquest increment que pot significar increments de fins a un 30 per cent pels consumidors
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El termini atorgat als municipis afectats per presentar al·legacions a la pujada coincidia tot  
just  amb  el  mes  d’agost,  mes  durant  el  qual  l’activitat  de  les  administracions  es  veu  
notablement reduïda, per la qual cosa també vam demanar ampliar el termini per poder  
preparar i presentar la documentació pertinent dins el termini estipulat. 

A tot  això volem recordar que les polítiques de retallades desenvolupades en els últims 
mesos tant pels governs de l'Estat com de la Generalitat, han agreujat la situació econòmica  
de les arques municipals amb:

• L'augment de l’IVA per part del govern de l’Estat a partir d’aquest mes de setembre  
que suposarà per als ajuntaments 100 milions d’euros addicionals l’any.

• L’impagament  del  deute  pendent  als  ajuntaments  catalans  xifrat  en  més  de 500  
milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya. 

• La disminució progressiva de la participació dels ajuntaments en els ingressos de  
l’estat  (PIE);  l’encariment dels serveis que aquests ofereixen,  així  com el fet  que 
ambdues  administracions  no  respecten  els  convenis  ni  paguen  les  subvencions 
compromeses. 

• Per últim, que aquesta pujada anunciada per ATLL se suma a altres anteriors com la  
pujada del preu de l’aigua en alta aquest mateix any 2012, així com un increment del  
cànon –que a més es veurà gravat per l’esmentat augment de l’IVA fixat pel Govern  
de l’Estat- des d’aquest mes de setembre. 

Per tot  això,  considerem que les polítiques econòmiques dels governs de l'Estat  i  de la  
Generalitat estan abocant els ajuntaments catalans al col·lapse financer, amb un notable  
encariment dels serveis que donen i el corresponent augment de la pressió fiscal envers els  
seus ciutadans i ciutadanes.

A més, la Llei d’Estabilitat Pressupostària obligarà els ajuntaments a tenir un dèficit 0 a partir  
de l’any vinent;  el sostre d’endeutament municipal està fixat en el 3’8% del PIB, i  no es  
contempla a curt termini un nou model de finançament local just i necessari per poder fer  
front i garantir els serveis que donem a la ciutadania.

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

ACORDA:

1. Instar el govern de la Generalitat a ampliar el termini per poder debatre i dialogar sobre  
aquest notable increment de la tarifa del subministrament de l’aigua en alta per l’elevat cost  
econòmic que suposarà tant pels ajuntaments com pel conjunt de la ciutadania.

2. Instar el govern de la Generalitat a buscar el consens de totes les parts implicades i que  
aquestes  puguin  expressar  els  seus  diferents  punts  de  vista  i  valoracions  per  buscar  
possibles  solucions  alternatives  a  aquest  nou  augment  tarifari  tenint  en  compte  l’actual  
situació econòmica crítica i excepcional que vivim.

3.  Traslladar  aquests  acords  al  govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  als  grups  
parlamentaris del Parlament de Catalunya.

13. Precs i preguntes
13.1. Pren la  paraula  la  portaveu  del  grup  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  prega que  el 
consistori feliciti l'Assemblea Nacional de Catalunya per l'èxit assolit en la manifestació del 
passat dia 11 de setembre, tant en l'àmbit local com nacional, ja que aquesta data marcarà 
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un abans i un després en la història de Catalunya. Voldria que els altres grups valorin aquest 
prec. El NOPP no ho ha presentat en forma de moció per les dificultats que en la majoria 
dels  casos  tenen  a  vegades  en  la  seva  tramitació.  Seria  important  fer  arribar  aquesta 
felicitació a l'Assemblea Nacional de Catalunya Local i Nacional que precisament en aquests 
moments s'està constituint la local.

13.2. La senyora Martí prega que s'instal·lin i que posteriorment es mantinguin les papereres 
en les zones urbanes, ja que no hi ha prou només amb instal·lar-les, sinó que després s'han 
de mantenir,  perquè hi  ha un dèficit  important.  En alguns sectors hi  ha i en d'altres no. 
L'Eixample és un dels més perjudicats, en què menys hi ha i algunes estan situades en llocs 
que no són els millors, ja que estan a mitja mançana, en lloc d'estar en una cruïlla, que seria 
el lloc ideal, ja que permetria un millor accés. Suposa que primer s'hauria de redactar un 
projecte, instal·lar-les i posteriorment mantenir-les.

13.3. La senyora Martí explica que fa un temps el NOPP va presentar una proposta en què 
es demanava que es netegés el riu Tenes, la riera Seca, i els espais Fluvials a través d'un 
pla d'ocupació local. L'equip de govern va contestar que era competència de l'ACA, i encara 
que és cert  que és competència d'aquesta entitat,  és molt  difícil  que l'esmentada entitat 
compleixi amb això, i el problema el té Parets.

El NOPP ha vist que últimament l'equip de govern ha agafat gent del pla d'ocupació i els ha 
destinat  a la neteja, concretament de la riera Seca. El seu grup ho valora positivament, 
perquè l'equip de govern ha seguit i ha fet seves una de les propostes del NOPP, però creu 
que aquesta mesura és insuficient i el NOPP demanava i ho tornarà a fer que es faci un pla 
d'ocupació  continu.  No  vol  dir  que es  podrien  canviar  les  persones,  però  sí  que  el  pla 
d'ocupació podria quedar fix en un projecte ben fet per algun tècnic especialista en temes de 
paisatge  i  mediambientals  i  que  s'apliqués,  es  complís  i  es  seguís  sempre,  perquè  si 
s'aconsegueixen recuperar el riu, la riera Seca, i els espais fluvials aconseguirien una gran 
millora social i d'oci d'un gran valor, que seria un projecte pràcticament revolucionari per al 
poble, perquè la superfície fluvial que tenen és considerable, com també es té una superfície 
industrial considerable.

El prec del NOPP va en el sentit que es mantingui un pla d'ocupació continu per a la neteja 
del riu, amb un projecte adient i en segon lloc que s'executi una actuació urgent en previsió 
de les riuades,  perquè si  en aquesta tardor el  riu  Tenes baixa fort  hi  hauran problemes 
seriosos, perquè les canyes i els arbres taponarien els ponts i podria haver risc important 
d'inundacions. 

13.4. La senyora Martí explica que en la Junta de Govern de 21 de juny de 2012 se signava 
un conveni amb Parets Desenvolupament,  SL. Suposa que és una societat formada per 
algun dels propietaris del polígon de Can Fradera i en la proposta de conveni s'inclou un 
pagament de 14.000 € per l'ocupació del solar, corresponent als anys 2012-2013, el solar 
que es destina a l'IES. Aquesta és una informació que el NOPP no tenia i en el moment que 
es va explicar l'emplaçament i tota la informació de l'IES no disposava de la informació i ara 
ho ha vist. Pregunta si això realment és així, perquè suposa un lloguer important del sòl.

El NOPP des de fa molt  temps defensa la necessitat d'un segon IES, quan precisament 
l'equip de govern Socialista deia que era suficient amb l'IES que hi havia, per tant el seu 
grup no discuteix el projecte del nou IES, perquè el NOPP sempre ha estat un defensor de la 
construcció del segon IES, i que fins i tot es construís en millors condicions, que no fossin 
barracons.  L'IES  és  una  necessitat  i  no  discuteix  res  del  contingut,  no  vol  que  es 
malinterpreti, però vol saber per quina raó es pagarà aquesta mena de lloguer quan a més a 
més  aquests  propietaris  no  aporten  res,  sinó  que  s'han  fet  despeses  per  part  de 
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l'Ajuntament.

La senyora Martí prega que s'aclareixi la qüestió i pregunta per què aquesta informació no 
es va donar quan es va explicar el tema de l'ocupació del solar.

13.5. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que abans de començar 
vol  adherir-se  al  primer  prec  del  NOPP,  ja  que  CiU  comparteix  plenament  el  que  s'ha 
comentat i felicita l'Assemblea Nacional de Catalunya per l'èxit de la convocatòria i pel que 
pot arribar a suposar el punt d'inflexió del dia 11 de setembre.

13.6. El senyor Martín indica que com a regidors de CiU s'han trobat amb una cosa que no 
els ha agradat en dos punts de l'ordre del dia d'avui, ja ho ha dit en el seu moment, però la 
torna a repetir i és que s'han presentat dos punts que eren fets consumats. Vol que l'equip 
de govern pensi que CiU representa a uns votants, en aquest cas més de 1.200, i l'únic que 
demana és una mica de respecte, i treballar els temes amb els procediments que toquen.

Entén que a vegades hi ha urgències i que l'equip de govern està en el dia a dia, i ha de 
solucionar i de fer, per això estan, però prega que vigilin les formes.

El senyor Martín indica que quan CiU fa una pregunta per escrit, espera la resposta, si la 
resposta no és la que ha de respondre a la pregunta es torna a fer la pregunta i aleshores la 
resposta es dóna de veu, esperen la resposta per escrit i en aquest procés que sembla tan 
ràpid han passat cinc mesos i a dia d'avui, una pregunta que es va realitzar el 8 de maig, 
encara  no  tenen  la  resposta  per  escrit,  s'ha  respost  verbalment,  prèvia  reunió,  l'han 
demanada per  escrit,  i  ja  que  l'han hagut  d'entrar  dos  cops per  escrit,  voldrien  tenir  la 
resposta  també per  escrit  i  li  hagués  agradat  tenir-la  avui  per  fer  alguns  comentaris  al 
respecte.

La presidència indica si poden saber la pregunta.

El senyor Martín respon que CiU s'estima més tenir la resposta per escrit i en el seu moment 
ja la comentaran.

El senyor Martín continua exposant que és com el fet com quan se'ls convoca a vegades a 
presentacions o actes, que abans la regidora senyora Lloret comentava que el dilluns molts 
no van venir.

La senyora  Lloret indica que no ha estat amb mala intenció.

El senyor Martín manifesta que ja sap que no és amb mala intenció, però és que el mail es 
va enviar el divendres a la tarda o a primera hora de la tarda, als voltants de les 16 h, ell el 
va veure el dissabte, i per assistir el dilluns a les 10 h no t'ho pots combinar així com així. A 
vegades sinó van a alguns actes és perquè no poden o ho han vist tard. Si els avisessin 
amb  una  mica  d'antelació  es  podria  solucionar.  En  general  és  tracta  de  donar  un  toc 
d'atenció i si es té un Reglament s'han d'intentar cuidar les formes, i així tothom anirà també 
més tranquil.

13.7. El senyor Martín explica que abans de la Festa Major d'enguany es va mantenir una 
reunió, en la qual es van comentar les mesures de previsió i de seguretat que es tenien 
previst dur a terme, atès que venia molt jovent i cada any sinó es té un problema es té un 
altre. Es va dir que es s'instal·laria un dispositiu, i que no s'entrarien ampolles al Parc de la 
Linera, entre d'altres mesures, però si es fa una mica de recompte es veu que els problemes 
han estat els mateixos com gent consumint droga sobre dels cotxes i botellons per tot arreu, 
fets que comporten brutícia a la via pública, perquè ha vist bosses de plàstic aquest any com 
mai, i tot això repercuteix en què no hi ha prou lavabos per assumir a tota la gent que beu 
per tot arreu.
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Suposa que l'Ajuntament va crear un dispositiu especial per reforçar la neteja viària, però ha 
estat insuficient.  Els llocs en què es feien els botellons estaven identificats, no sap quin 
mecanisme o de quina manera es pot solucionar. No sap si la Policia pot requisar totes les 
ampolles o buscar d'on sortien, perquè tanta ampolla ha de sortir d'algun lloc.

El senyor Martín continua exposant que en general hi ha qüestions a corregir de cara a la 
Festa Major de l'any que ve.

13.8. Pren  la  paraula  el  regidor  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  s'afegeix  a  la  felicitació  a 
l'Assemblea Nacional de Catalunya i pregunta què opina la Junta de Govern al respecte.

13.9. El senyor Folguera pregunta si el viatge a Londres que van efectuar el senyor alcalde i 
el regidor per veure la final del senyor Luque va ser pagat o no per les arques públiques o va 
ser personal.

13.10. El senyor Folguera indica que s'ha treballat un tros de la riera Seca i després s'ha 
deixat de treballar en el camí que puja cap a la Torre Malla. Pregunta per què s'ha acabat 
allà la feina, si és que el pla d'ocupació s'ha acabat justament en aquell punt i ja no continua. 
Si es fa un treball s'ha de fer sencer, perquè si es neteja s'evita que hi hagi algun tipus 
d'embús, però si només es neteja un tros tampoc té massa sentit. Afegeix que el tema de la 
riera Seca és important.

13.11. El senyor Folguera exposa que un altre tema important és que la regidora d'Educació 
expliqui una mica la dificultat que tenen. Ell va parlar personalment amb ella sobre el sostre 
del Lluís Piquer. Prega a la senyora Lloret que consti una resposta oficial a fi que la gent se 
n'assabenti de quines són les competències davant d'una dificultat com la que es té, d'un 
sostre que s'està caient i que obliga a tenir tres aules inutilitzades. Estaria bé que la gent 
sabés que l'Ajuntament està fent tot el possible per solucionar-ho, però que en definitiva les 
competències són les que són i seria bo que s'expliqués, com també per què en el nou 
institut  es fan servir  ordinadors i en el de la Torre Malla els estudiants van carregats de 
llibres. Sembla que hi hagi una divisió de classes quan la realitat és que la normativa no la 
marca l'Ajuntament i creu que seria bo que el Ple municipal fes ressò de les preguntes que 
corren pel carrer i que en definitiva el Ple té l'obligació de respondre.

Pren la paraula el  regidor de Via Pública,  el  senyor Juzgado,  i  respecte al  tema de les 
papereres  indica  que  no  té  res  a  dir,  només  que  ha  d'entrar  un  paquet  important  de 
papereres aviat i si en alguns llocs el NOPP considera que són molt necessàries a part de 
les que l'Ajuntament considera que s'han de col·locar, que ho facin arribar, mentre més ulls i 
opinions hi hagin millor. És un prec ben acollit.

El senyor Juzgado explica que cada any es fa una petició a la Diputació de Barcelona, la 
qual dóna una subvenció en material, com papereres, i han d'arribar  bastants.

Respecte al tema de la neteja, i sobre el prec que es va efectuar al mes de juliol, explica que 
el primer pla d'ocupació amb 18 persones ha acabat aquest dilluns, i es va destinar personal 
a la neteja de les lleres, sobretot si hi havia abocaments incontrolats, amb sacs, runes, algun 
electrodomèstic. Una vegada desenvolupada la tasca es actuar sobre la llera tallant canyes, 
i tal com va explicar la competència és de l'ACA. Ara pot informar de més coses que al mes 
de juliol. Aquest mes d'agost ha estat molt actiu i l'ACA ha fet arribar un escrit a tots els 
ajuntaments  de  Catalunya  que  tenen  afluents  i  rius,  en  el  qual  diu  que  sap  que  és 
competència seva el manteniment de les lleres de tot els rius de Catalunya, però que no té 
recursos econòmics i que per tant avisa tots els ajuntaments que no podrà actuar sobre les 
lleres dels rius. També diu que cap a finals d'agost sobretot a la tardor es preveuen unes 
tempestes  importants  després  de  la  forta  sequera  i  convida  els  ajuntaments,  més  que 
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convidar incitar i obliga, a què els ajuntaments actuïn per subsidiarietat. O sigui, aquesta 
administració local que s'està despenjant de totes les competències, que se'ls dóna menys 
recursos, amb competències d'altres administracions, en aquest cas l'ACA, vol traspassar 
les seves competències als ajuntaments.

Aquesta  és  una  situació  real  a  Catalunya,  amb  tot  l'explicat,  l'Ajuntament  al  juliol  va 
començar  amb el  pla  d'ocupació  amb el  manteniment,  els  quals  van  començar  a  tallar 
canyes a la llera, donant aquesta prioritat. Es va començar pel Tenes, amb previsió de les 
tempestes al mes d'agost i es va aprofitar el pla d'ocupació per aquests treballs. També es 
va netejar el Torrent Cantallops, que és un lloc crític, sobretot després de la mala experiència 
d'inundacions en la zona de l'Escola de Música i a continuació es va desviar el personal del 
Tenes i es va centrar en el Torrent Cantallops, que van efectuar una neteja perfecta de les 
dues lleres de dalt a baix. La idea ha estat evitar inundacions en el cas de tempestes. A 
continuació  es  va  passar  a  la  riera  Seca,  que  també  és  un  dels  punts  més  fàcils 
d'inundacions, bastant més que el Tenes. Quan a gravetat posa aquest ordre: Cantallops, 
riera Seca i Tenes. Afegeix que no es pot actuar a tot arreu tenint en compte que estaven a 
l'agost i que es tenien els mitjans que es tenien.

S'ha  desenvolupat  també una  molt  bona  feina  a  la  riera  Seca.  Possiblement  no  s'hagi 
acabat, i s'hagi de continuar una mica més amunt i es tornarà una altra vegada al Tenes, ja 
que  l'ACA  no  té  recursos  i  demana  als  ajuntaments  que  actuïn  subsidiàriament. 
L'Ajuntament de Parets ha estat en contacte a primers de setembre i, esperen a veure si ho 
aconsegueixen, que a través del Consorci del Besòs, perquè s'ha presentat un pressupost 
econòmic per actuar amb una celeritat important en el riu Tenes, no només a nivell de pla 
d'ocupació, sinó a nivell de poder  entrar a maquinària i ser més ràpids per si venen les 
tempestes pronosticades.

L'Ajuntament està a l'espera d'aconseguir com han fet altres ajuntaments que es financi el 
50% i continuar alhora amb el nou pla d'ocupació, que ha començat el 17 de setembre, en 
què es destinen dues persones a aquesta tasca que és més de manteniment, que no de 
substituir les competències d'altres administracions. Estan en aquesta línia.

Pren  la  paraula  la  regidora  d'Educació,  la  senyora  Lloret,  i  respecte  al  tema  de  la 
indemnització per l'ocupació avançada del terreny que s'ha pagat per la primera ocupació de 
l'Institut,  explica que aquest  tema es va explicar en el  Consell  Municipal.  A la sessió va 
assistir el senyor Enric Acero, com a secretari i coordinador de l'Àrea de Territori, i ho va 
explicar.

El motiu pel qual s'ha de pagar és perquè el terreny no és de l'Ajuntament i la corporació 
conjuntament amb la Generalitat  van creure que era la millor  ubicació,  i  el  propietari  va 
demanar alguna cosa a canvi. Potser no es va dir l'import, però ha estat aquest el motiu pel 
qual s'ha pagat. Ojalà hagués estat gratis, però són 7.000 € anuals per 10.500 m2.

Intervé el senyor Folguera, d'ICV, i recorda que es va dir que li agraïen al propietari la cessió 
del terreny.

La senyora Lloret respon que s'agraïa la cessió avançada dels terrenys, ja que no tenia 
perquè fer-ho. Reitera que ella no va explicar el tema, sinó el senyor Enric Acero.

Pren la paraula el secretari, el senyor Acero, i per aclarir el tema, explica que en el Consell 
Comarcal es va parlar de l'altre solar, en què definitivament ha d'anar l'equipament. Es va 
preguntar al Consell Escolar que sinó hi arribaven a temps si hi havia instruments legals per 
ocupar el terreny, fos aquell o allà on es volgués instal·lar l'Institut. En aquells moments va 
ser quan van explicar que hi havia un instrument legal que ho permetia, tot i que no s'hagués 
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desenvolupat el sector urbanístic de Can Fradera, poder ocupar uns terrenys destinats a 
equipaments, però que aquesta ocupació podia comportar el pagament d'una indemnització. 
En aquells moments no es va parlar de cap import, sinó que mentre no es desenvolupés el 
sector  urbanístic  que faria  que aquells  terrenys  fossin  municipals,  la  forma d'obtenir  els 
terrenys  legalment  era mitjançant  la  cessió  avançada,  que comporta  el  pagament  d'una 
indemnització.

Intervé la regidora senyora Lloret, i respecte al sostre del Lluís Piquer explica que fa uns 
mesos unes mestres van detectar-hi  una esquerda important.  La primera vegada es  va 
comunicar al servei de manteniment de l'Ajuntament, ja que es pensava que podia ser una 
deficiència estructural i de seguida es va fer una actuació per apuntalar-lo. Després l'escola i 
l'Ajuntament van trucar la Generalitat, que va venir i va considerar que l'arreglo momentani 
estava molt ben fet i que s'havia de elaborar un estudi per veure realment la magnitud de 
l'esquerda. Va ser un divendres quan es va detectar l'esquerda i es van desallotjar les aules 
per prevenció i  quan van venir els tècnics de la Generalitat van considerar que els nens 
s'havien de treure d'allà. Han estat un temps per redactar l'informe i quan es va presentar es 
va confirmar que allà no podien estar els nens. L'escola es va organitzar en altres espais i un 
quants nens estan a l'aula de la biblioteca, uns altres a l'aula de plàstica i la resta a l'aula de 
psicomotricitat. 

Tothom té clar que allà s'ha de fer una actuació. L'Ajuntament per facilitar que anessin al 
més ràpid possible es va oferir a pagar el projecte, que ja està pagat i ara hi ha uns tràmits 
administratius,  en què les obres s'han de licitar.  Els  tràmits van bastant  lents  perquè la 
Generalitat va comentar que el mes d'agost és inhàbil per educació i tot es frena.

La Generalitat sempre ha dit que és una obra prioritària, perquè pot perillar l'estructura,  però 
que estan en una situació econòmica molt difícil. No diuen ni que sí, ni que no, simplement 
que ho faran, però quan l'Ajuntament pregunta que quan ho faran contesten que encara no.

L'Ajuntament dóna tot el suport que pot a l'escola i als tècnics de la Generalitat per ajudar en 
el que es pugui com han demostrat des del primer moment en pagar el projecte i aquest 
estiu la brigada municipal sempre que ha fet falta a ajudat a l'escola per fer els trasllats. És 
un bon moment per responsabilitzar-se tots plegats i comunicar al grup de CiU, ja que a la 
Generalitat  tenen representació  de paretans que  són diputats,  si  poden  ajudar  d'alguna 
manera perquè l'obra s'acabi materialitzant. 

La Generalitat ha dit que les obres començarien a la tardor i el compromís que van adoptar 
amb l'escola va ser que si es començaven a la tardor calculaven que els nens passaran aquí 
el primer trimestre, però després del gener podrien tornar a les seves aules.

En aquells moments l'escola fins i tot va renunciar al fet de tenir uns mòduls, perquè si no els 
posaven la Generalitat  s'estalviava diners i  suposaven que executarien les obres abans. 
L'Ajuntament també s'ha trobat que la Generalitat primer va dir unes coses i després de 
l'estiu ha comunicat que una aula més, la de psicomotricitat tampoc es pot fer servir un cop 
que comencin les obres, fet que ha provocat que es desmantelli l'aula de música.

Els nens estan bé i no corren cap perill, és evident, perquè els mestres s'han esforçat molt 
en habilitar les aules per instal·lar-los i l'Ajuntament els ha ajudat en el que ha pogut, però no 
deixa de ser una escola en què ningú pot anar a la biblioteca, ni a l'aula de música, ni de 
plàstica. L'Ajuntament hi està treballant i està al costat de l'escola per recolzar-la i intentar 
que l'obra es materialitzi l'abans possible, ja que per al bé de l'educació del Lluís Piquer 
necessiten un espai en condicions.

La senyora Lloret continua exposant que respecte a l'altra pregunta del nou IES sobre els 
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ordinadors, indica que no és una decisió de l'Ajuntament i no té res a veure amb el tema. 
Cada equip directiu i cada claustre de mestres té autonomia de centres i cada escola té un 
projecte educatiu i els mestres decideixen com ho volen implementar. En aquest cas, el nou 
projecte educatiu dels mestres de l'Institut han decidit que per tirar-lo endavant han apostat 
per què hi hagin ordinadors en comptes de llibres, o la substitució d'una part dels llibres. 
Amb això es troben en molts centres de Catalunya. Cada centre ensenya d'una manera 
diferent, perquè hi ha un projecte educatiu diferenciat. Si Parets fos un municipi més gran ja 
estarien acostumats a què cada centre té el seu projecte educatiu i les seves particularitats i 
hi ha mestres que estan molt a favor de les noves tecnologies i altres potser també, ja que 
això  no  vol  dir  que  la  Torre  Malla  no  estiguin  d'acord,  però  pel  que  sigui  no  ho  han 
implementat.

La senyora Lloret reitera que l'Ajuntament no hi té absolutament res a veure i que defensa 
l'autonomia dels centres i que els projectes educatius siguin diferenciats, ja que hi ha moltes 
maneres d'ensenyar i molts recursos a utilitzar també i tan bona és una opció com una altra.

Intervé  la  regidora  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  pregunta  si  els  grups  que  no  s'han 
pronunciat s'adhereixen o no al primer prec.

La presidència indica que encara no han acabat i que ara contestarà a part de les preguntes 
que no han estat contestades.

En primer lloc, indica que el grup Socialista s'adhereix a la felicitació a l'Assemblea Nacional 
Catalana, de fet ja van tenir l'oportunitat de parlar durant el mes d'agost amb dos membres 
constituents, a la Sala d'aquí al costat, en què van mostrar la voluntat de constituir aquest 
ens. Tot el que és sentir a part de la representació de part del poble i que es pugui fer amb 
aquesta normalitat és de felicitar i evidentment, referent a la manifestació, va ser un exemple 
de  civisme de  molta  part  del  poble  català  i  això  no pot  rebre  un altre  adjectiu  que de 
felicitació, perquè va estar un exemple.

Referent als punts consumats exposat per CiU, ha de dir que Parets és un poble i no una 
gran ciutat i és bo per evitar mals entesos, que l'equip de govern conegui la percepció, per 
tenir el punt d'equilibri just. A l'equip de govern també li sap greu quan es parla que és una 
falta de respecte depèn quina part el tracta. Entén que és una falta de respecte quan alguna 
cosa es fa amb mala intenció o es busca tenir una falta de respecte pel que es fa. L'equip de 
govern no es dóna per al·ludit, però sí que és veritat que malgrat la relació que hi ha en 
aquest municipi i com es tracten cadascun dels temes, indistintament dels temes de forma, 
d'escrit o no escrit, entén que s'ha entès que hi ha hagut una reunió amb la regidora per 
tractar alguns dels temes que s'han sol·licitat. Manifesta que la forma serà més o menys 
adequada segons la percepció de CiU, però que en cap cas la relacionen amb una falta de 
respecte. L'equip de govern no vol que s'entengui així, ja que no s'ajustaria a la voluntat de 
l'equip de govern, quan probablement no s'encerta en el model de comunicació que voldria 
en aquest cas CiU.

Indica que que la pregunta que es va dir  que es contestaria per escrit,  s'ha parlat,  s'ha 
detallat i no hi ha cap problema en passar-la per escrit com sempre s'ha fet amb totes les 
preguntes.

Quant a la Festa Major i els botellons, tot i coincidir amb algun punt, l'equip de govern no 
està d'acord amb la percepció. Després de fer la valoració de la Festa Major,  l'equip de 
govern  signaria  que  hi  hagués  el  mateix  resultat  en  la  Festa  Major  2013,  pel  que  fa 
referència als aldarulls i problemes, és a dir el mateix que hi ha hagut al 2012. Ho diu perquè 
aquest any especialment no hi ha hagut problemes importants, sinó una participació molt 
més massiva de la que hi havia hagut pràcticament mai. Hi ha hagut una assistència molt 
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multitudinària, probablement pel format de Festa Major, ja que s'ha mantingut un format de 
Festa Major amb una qualitat molt alta i continuen mantenint un model que és referència a la 
comarca.

La presidència continua explicant que han mantingut reunions amb les diferents àrees de Via 
Pública i Seguretat Ciutadana, i alguns dels aspectes que han dit que s'haurien de millorar, 
no el vol enganyar, és a dir els botellons difícilment es podran solucionar perquè és una 
dinàmica social que avança. L'Ajuntament pot millorar canalitzar on es poden fer. Moltes de 
les valoracions de la Regidoria de Seguretat Ciutadana és que depèn de quines actuacions i 
en  quins  moments  sí  que  podrien  haver  generat  aldarulls.  Actuar  o  no  actuar 
contundentment en molts moments va ajudar a tenir la Festa Major que s'ha tingut.

El dispositiu especial de neteja no va ser excel·lent, però sí molt bo, especialment bo. En 
altres moments no ha estat igual, però aquest any ha estat especialment ben reforçat i doble 
en molts dels carrers que estaven realment plens de gots. La valoració que fa l'equip de 
govern és molt bona en els dies de Festa Major. La valoració posterior amb els reforços que 
hi ha hagut va ser molt bona, per això diu que ojalà que el 2013 tingui el mateix grau de 
resultat.

La presidència indica que respecte a la pregunta sobre les despeses del desplaçament a 
Londres per veure al Miguel Luque, tal com ha pogut sortir en la Comissió de Comptes, tot 
ha estat amb la màxima transparència. Sí que val la pena dir que part del desplaçament a 
Londres, perquè el Comitè Paralímpic va fer per als diferents municipis que tenien atletes 
paralímpics,  que  van  anar  amb  representació  oficial  i  com  l'Estat  i  la  Generalitat  de 
Catalunya i els diferents municipis amb esportistes de referència van fer, van participar en el 
desplaçament.

També  és  bo  dir  perquè  tothom  ho  sàpiga,  que  no  és  definitiu  que  siguin  les  últimes 
paraolimpíades del Miguel Luque, però podria ser possible i aquest cop tampoc va tenir la 
possibilitat  que la  seva família  l'acompanyés per  motius  personals,  i  va  agrair  a  tota  la 
institució que l'acompanyés, juntament amb el director General de l'Esport i la Generalitat, 
entre d'altres, perquè va ser un moment especial i emotiu per a ell, i evidentment això es va 
fer a nivell institucional.

Val la pena i es important de cara a un futur parlar de situacions excepcionals com aquesta. 
Vol dir una altra cosa, perquè sap que la pregunta no va en aquest sentit, però sí que és bo 
dir que l'equip de govern està sent especialment curós sabent la situació real que hi ha en el 
tractament de totes aquestes representacions institucionals, per això no s'ha efectuat cap 
tipus de desplaçament que no ha estat  necessari  ni  en temes de cooperació.  En altres 
moments s'ha considerat i han estat necessari desplaçaments, i ara l'equip de govern està 
sent especialment curós, per això quan es mira l'estat de comptes, aquest és molt inferior al 
que havia estat en altres moments, en què la necessitat era més imperiosa. És important 
que aquest fet es tingui en compte, perquè depèn de quines preguntes, no aquesta, però sí 
alguna de les intervencions pot donar una sensació equivocada.

Pel  que  fa  al  tema  de  l'IES,  el  qual  ha  quedat  molt  clar,  indica  que  al  Ple  estan  els 
representants polítics i s'ha de fer una valoració política més enllà de la tècnica i la valoració 
política és que, ho farien tantes vegades com fos necessari, l'ocupació avançada per un 
equipament de primera necessitat com és un institut, que per cert ha tingut un inici de curs 
fantàstic i que la valoració dels usuaris, pares i alumnes està sent molt bona.

La presidència continua exposant que qualsevol de les preguntes que hagi quedat sense 
contestar es contestarà per escrit com es fa habitualment.
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Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i pregunta que si per a la presidència no 
és una falta de respecte efectuar una pregunta i que aquesta es respongui al cap de cinc 
mesos.

La presidència respon que no entrarà en discussió, sinó que el que ha vingut a dir és que 
cap de les accions que realitza l'equip de govern en la part de gestió com a equip de govern 
la fa per faltar el respecte. Simplement ho explica i indica l'apreciació perquè CiU no tingui la 
percepció que amb això li  volen faltar al respecte. Si CiU considera que és una falta de 
respecte tenen una discrepància d'opinions, encara que l'entén i la respecta.

El senyor Martín indica que abans la senyora Martí, del NOPP, ha efectuat una pregunta i 
falta algun portaveu per respondre.

La presidència respon que cadascun pot realitzar el posicionament que vulgui, però recorda 
perquè no es desviï la qüestió, que és un Ple municipal i en la part de precs i preguntes els 
que tenen a bé a respondre, estan en el seu dret i no ha de respondre en la mateixa sessió 
plenària. Entén que quan algú no respon és per què vol respondre per escrit o per què no 
vol respondre i està en el seu dret.

L'equip de govern ha respost les preguntes que tocaven. Qualsevol regidor que vulgui fer 
alguna resposta.

El portaveu del grup del PP, el senyor Carmany manifesta que el seu grup està en contra de 
la manifestació.

La presidència indica que el representant del PP ha fet aquesta afirmació i recorda al regidor 
de CiU, que ni un regidor ni qualsevol altre té per què donar una resposta en una sessió 
plenària si considera que no l'ha de donar. És una situació canalitzada a l'apartat de precs i 
preguntes i un regidor pot contestar o no si ho creu convenient.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
L'alcalde El secretari accidental

Sergi Mingote Moreno Enric Acero Casas
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