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

Sessió núm.: PLE2012/11
Caràcter: Ordinari
Data: 29 de novembre 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 GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si escau, la concessió de les Medalles de la Vila, any 2012.

3. Aprovar, si correspon, el conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la 
concertació de polítiques de turisme.

4. Aprovar, si procedeix, la creació de l’Associació de Municipis “Àmbit B30” i els seus 
estatuts.

5. Aprovar,  si  escau,  la  modificació  dels  Estatuts  de  l’Associació  de  Municipis  Parc 
Territorial del Circuit.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
6. Aprovar, si correspon, el conveni amb el Consell Comarcal per a la gestió i prestació 

dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
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ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

7. Aprovar, si procedeix, la revisió de preus, i el resultat de l’auditoria de qualitat del 
contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària 
de Parets del Vallès.

MOCIONS
8. Moció presentada pel grup municipal del NOPP, relativa a demanar al nou Govern a 

efectuar una consulta popular.

9. Moció presentada per l'Assemblea Nacional Catalana sobre l'adhesió de Parets del 
Vallès a l'Associació de Municipis per la Independència.

10. Moció presentada pel grup municipal PSC, relativa al dret de la ciutadania a decidir el 
futur de Catalunya.

11. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, relativa a declarar Parets del Vallès 
ciutat lliure de circs amb animals.

12. Moció  presentada pel  grup municipal  d'ICV-EUiA,  sobre  el  pagament  de la  paga 
extraordinària  de  desembre  als  treballadors  i  treballadores  de  la  corporació 
municipal.

13. Moció presentada pel grup municipal del PSC, en contra de la supressió del paga 
extraordinària de Nadal als treballadors de l'Administració.

14. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, relativa al dia internacional contra 
la violència masclista.

15. Moció  presentada  pel  grup  municipal  d'ICV-EUiA,  relativa  a  prevenir  els 
desnonaments de la residència habitual.

16. Moció presentada pel grup municipal del NOPP, relativa a la dació en el pagament de 
la hipoteca.

17. Moció presentada pel grup municipal PSC, relativa a garantir el dret a l'habitatge.

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 8 de novembre 
de 2012. 

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Aprovar, si escau, la concessió de les Medalles de la Vila, any 2012
Pren la paraula la presidència i exposa que la Junta de Portaveus per unanimitat va acordar 
una proposta, la qual s'ha cregut adient posar-la com a primer dels punts de l'ordre del dia.

La concessió de les Medalles de la vila és una de les condecoracions més importants del 
municipi,  i  és fer  il·lustres a diferents entitats o personalitats,  i  creuen que és important 
donar-li aquesta rellevància.

A continuació el secretari passa a llegir un resum de cadascuna de les característiques i 
sobretot de la trajectòria dels tres premiats o dels que es proposen per a la concessió de les 
medalles de la Vila.
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Secretaria General
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que ahir el seu grup va 
proposar en la Comissió Informativa que aquest punt anés sol en un Ple extraordinari, ja que 
les  medalles  de  la  Vila  requereixen  una  acta  i  un  Ple  extraordinari  a  part,  encara  que 
s'hagués convocat un altre Ple a continuació. Només expressa aquest fet i creu que s'hauria 
de tenir en compte per a altres vegades.

La  presidència  indica  que  és  una  apreciació  que  es  tindrà  en compte  per  a  posteriors 
actuacions, ja que és interessant.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i destaca la unanimitat que va haver-hi 
a l'hora de triar els tres escollits, que creu que és un fet que és important que se sàpiga.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i destaca el procés que s'ha dut en la selecció 
dels aspirants a les medalles de la vila. Ha estat un procés transparent, en el qual tothom ha 
pogut dir la seva. L'oposició i la Junta de Govern els ha escoltat, fet que és d'agrair. Hagués 
desitjat que altres processos haguessin anat per aquest cabal de poder participar-hi, penso 
que s'ha fet bé.

Destaca que amb els candidats es toquen tres temes molt importants com és el lleure social, 
amb  el  tema  de  l'Agrupament,  es  toca  el  tema de  la  Cooperativa,  pel  que  representa 
l'empresa i la importància que té dins del municipi, i es toca el tema de Can Butjosa, que és 
un tema cultural molt important, per l'exposat, creu que les medalles inclouen un perfil molt 
idoni, perquè tots tres abarquen una sèrie de perfils que són importants per al municipi que 
sempre ha apostat fort, per tant han d'estar contents d'haver arribat aquesta conclusió.

Pren la  paraula el  portaveu del  PP,  el  senyor  Carmany,  i  exposa que el  seu grup està 
absolutament  d'acord,  ja  que  són  molt  encertades  les  tres  medalles  de  la  vila  que  es 
concedeixen. 

De les entitats dir que, una fa cent anys i una altra en fa cinquanta, i de la senyora Mercè 
Escardó, només indicar que el seu currículum parla per si sol, i el PP està totalment d'acord 
amb la proposta.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor  Juzgado, i  se suma a la importància del 
consens i a la unanimitat, en què han coincidit totes les forces polítiques a l'hora d'escollir i  
de designar a les esmentades entitats i persona, per això i sense cap dubte, tots tenen un 
valor importantíssim per al municipi, i desitja que en les properes edicions s'aconsegueixi el 
consens, que és la línia de treball a seguir i que és importantíssima i molt bona.

Intervé la presidència i indica que aquesta unanimitat i dit amb diferents paraules,  les tres 
propostes són un orgull i una satisfacció per a tot el consistori. Les esmentades entitats els 
han vist créixer, i ells també les han vist créixer, i de ben segur que serà un orgull per a tot el 
poble que rebin aquest sentit homenatge.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets
Vist el reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès que preveu la  
concessió de les Medalles de la Vila com a reconeixement i agraïment del municipi envers  
persones físiques o jurídiques.

Vist que, de conformitat amb el procediment establert, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament  
va adoptar, el dia 5 de novembre de 2012, l’acord de proposar com a persones físiques o  
jurídiques,  que  s’han  fet  mereixedores  de  rebre  la  medalla  de  la  Vila,  any  2012,  
l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, la Cooperativa La Progressiva i la senyora 
Mercè Escardó Bas.
De conformitat amb aquest mandat s’ha instruït l’expedient d’acreditació dels mèrits, en els  
termes següents:
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Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume
L’Agrupament  va  celebrar,  l’any  passat,  el  50è  aniversari.  Va 
néixer el 4 d'octubre de 1961. Una colla d'escolans que ajudaven el 
mossèn de l'església de Sant Jaume van aprendre a caminar dins el 
món de l'escoltisme de la mà de l’Agrupament Escolta Mare de Déu 
del Turó de Montcada i Reixac, del qual van heretar els colors del 
fulard.

Aquells  escolans  (Lluís  Isern,  Vicens  Bonete,  Evarist  Alborch, 
Fernando Fons i Joan Ferré), tot i ser molt joves, ja sentien la 
necessitat de fer excursions, dormir en tenda de campanya, ser prop 
de la natura i viure experiències a l’aire lliure. Tot aquest món 
els semblava molt especial. 

Als inicis, a l’Agrupament només hi havia nois: el que s’anomenava 
la Secció Unitària, dins de la qual figuraven les patrulles dels 
Esquirols  i  els  Ratpenats,  que  van  fer  el  primer  campament  de 
Setmana Santa a Can Mas de Palaudàries. 

La primera sortida com a Agrupament ja constituït es va fer durant 
la Setmana Santa de 1963:  es  va  hissar  la  senyera  per  primera 
vegada, van fer-hi el primer foc de camp i es van escoltar les 
primeres promeses escoltes.

En  aquella  època  estaven  afiliats  a  la  Delegació  Diocesana 
d'Escoltisme (DDE), que pertanyia al Moviment Scout Catòlic.

Durant  el  curs  1965-1966,  les  noies  es  van  incorporar  a 
l’Agrupament, i a partir d’aleshores, i de manera progressiva, a 
les unitats, també hi va haver Llúdrigues, Daines, Noies Guies i 
Caravel·les. Les unitats dels nois són Castors, Llops, Ràngers, 
Pioners i Trucs. No obstant, no va ser fins als anys 80 que es va 
formar la primera unitat a l'Agrupament tal com es coneix en el món 
de l’escoltisme. 

L’activitat de l’Agrupament es va començar a desenvolupar en un 
local de l’església de Sant Jaume. Popularment, tothom el coneixia 
com el Cau. La majoria d’activitats sempre s’han dut a terme les 
tardes dels dissabtes.

L’entitat  també  s’ha  distingit  per  l’organització  de  diverses 
activitats. L’any 1965, juntament amb els patrullers i el grup Les 
Branques de la parròquia de Sant Esteve, van començar a fer les 
carrosses dels Reis d'Orient a Parets. Dos anys més tard, a més de 
les carrosses, l’Agrupament va assumir tota l’organització de la 
cavalcada.

El 1992, amb motiu del 30è aniversari, l’entitat va organitzar una 
acampada al bosc de la Torre de Malla, amb una participació que 
depassava els 1.400 escoltes i guies de les comarques del Vallès i 
del Maresme.

El 1998, amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, van 
començar a organitzar la Caminada Popular Gallecs Verd, tot i que 
l’Agrupament  ja  havia  iniciat  aquest  projecte  un  parell  d’anys 
abans. Avui, encara se celebra anualment.

L’any 1995 es va donar un nou impuls a la unitat de Trucs que, a 
partir d’aquell moment, ha esdevingut una de les millors. 

La  casa  de  Can  Jornet,  cedida  pel  consistori  paretà  mitjançant 
conveni, va passar a ser la seu de l’Agrupament Escolta i Guia Sant 
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Jaume a partir de l’any 1998, quan es celebrar l’acte de cessió 
d’ús. La inauguració de  les  obres  de  remodelació  no  es  va  fer 
efectiva fins al maig de 2003.

El  màxim  impulsor  del  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Parets  del 
Vallès i l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume va ser Joan Farré. 
Integrant  de  la  colla  de  joves  que  va  iniciar  el  camí  de 
l’Agrupament,  Farré  en  va  ser  el  seu  cap  durant  molts  anys. 
Finalment,  i  constituint  una  figura  poc  comuna  en  el  món  de 
l’escoltisme, Joan Farré va ser-ne el president fins al moment de 
la seva defunció prematura. Va dedicar tota la seva vida a una de 
les entitats que més va treballar amb els nens i els joves de la 
nostra població. 

L’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, com la resta d’entitats que 
tenen l’escoltisme com a objectiu, pretén contribuir en l’educació 
d’infants  i  jovent  per  formar  adults  responsables,  tolerants  i 
solidaris.

Cooperativa La Progressiva 
La  Cooperativa  La  Progressiva  commemora  aquest  any  el  seu 
centenari. Es va fundar l’1 de juliol de 1912, al carrer d’Antoni 
Feliu, sota la presidència de Rosendo Basart. A més d’ell, hi havia 
14 altres fundadors, obrers de la Indústria Linera i del camp, i 
també el rector de la parròquia, mossèn Jaume Creixell.

La creació d’aquesta cooperativa de consum va anar lligada a la 
fàbrica tèxtil i als seus treballadors. El projecte naixia com a 
associació en benefici dels associats. L’amo de la Linera permetia 
que els seus treballadors conreessin petits horts en terrenys de la 
seva propietat, i molts d’ells també tenien animals per a consum 
propi  dels  seus  productes.  La  resta  d’articles  de  primera 
necessitat,  podien  adquirir-la  a  preus  més  avantatjosos,  en  la 
cooperativa acabada de néixer. A més de la venda de queviures a bon 
preu,  aviat  va  començar  a  oferir  serveis  de  forn  de  pa  i  de 
carnisseria.

L’any 1920 es va construir el primer edifici de la cooperativa en 
l’emplaçament actual, on fins aleshores hi havia hagut el safareig 
del Rector: la botiga del  carrer  Antoni  Feliu  aviat  es  va  fer 
petita i el 1917 se’ls havia presentat l’ocasió d’adquirir uns nous 
terrenys que hi havia darrere de l’església.  

Durant  la  seva  primera  etapa,  la  cooperativa  va  començar  a 
desenvolupar una important obra social, amb activitats formatives 
adreçades als socis i als seus fills, com ara classes de solfeig 
gratuïtes. El ball de gitanes era una de les activitats que s’hi 
organitzaven,  a  més  de  cinema,  ball,  teatre,  tradicions  com  el 
Carnestoltes o el muntatge d’un envelat per a la Festa Major. Fins 
i tot, en el si de la cooperativa hi va néixer una orquestra, The 
Oriental Jazz.

El  1925,  La  Progressiva  es  va  fusionar  amb  la  coral  La  Unión 
Paretense que també gestionava el cafè de la cooperativa.

L’any 1926 es va iniciar el projecte de construcció d’una sala 
d’espectacles  amb  la  presentació  dels  plànols  de  l’arquitecte 
Manuel Cases, que incloïa una sala de teatre amb aforament per a 
mil persones, on també es preveia fer ball i cinema. Finalment, la 
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sala es va inaugurar l’estiu de l’any 1931. 

El 1929, es va crear la secció Montepío de la Societat Cooperativa 
Obrera La Progressiva, per atendre els associats en cas de malaltia 
i ajudar-los amb recursos econòmics i personals.

La crisi econòmica dels anys 30 es va notar força en el consum i, 
durant la Guerra Civil, el govern de la Generalitat va intervenir 
el funcionament de totes les cooperatives de producció i consum. 

Un  cop  iniciada  la  Guerra  Civil,  el  Comitè  de  Milícies 
Antifeixistes va decretar el control i la unificació de totes les 
vendes dels establiments de la població a través de la cooperativa. 
No obstant, no va ser fins a inicis de 1937 que la cooperativa no 
va ser municipalitzada.

Durant aquest període, La Progressiva va ser l’única entitat que va 
emetre vals i monedes per un valor d’unes 12.000 pessetes.

Després de la Guerra Civil, al març de 1939, l’Ajuntament i la 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS van sol·licitar la 
cessió  de  tot  l’edifici  de  la  cooperativa  per  poder  instal·lar 
l’Auxilio Social a Parets del Vallès. Així doncs, La Progressiva va 
ser  confiscada  pel  règim  franquista,  amb  tot  el  gènere  i  el 
mobiliari que aleshores hi havia. No es va tractar d’una cessió 
voluntària  sinó  que  fou  el  resultat  d’una  imposició  de  les 
autoritats locals, sorgides de la victòria feixista.

Per tal que Falange no pogués registrar la cooperativa a nom seu, 
Joan Serra, de can Geroni, va mantenir amagades les escriptures de 
propietat, i hi ha qui recorda que durant molt de temps s’hi va 
passejar amb elles ocultes en una bossa que duia penjada al coll 
del seu cavall. 

A partir de 1944, però, hi ha constància que Falange va deixar 
l’edifici de la cooperativa La Progressiva.

Des del final de la Guerra Civil, al 1939, la cooperativa es va 
tancar al consum fins al 1954, any en què va tornar a obrir les 
seves portes amb l’aprovació dels nous estatuts que havien de regir 
la societat a partir d’aquell moment. 

En els temps foscos de la postguerra, els esdeveniments culturals 
ajudaven a aportar una mica de llum a la població paretana. Per 
aquest motiu, La Progressiva va esmerçar esforços perquè tradicions 
com  les  caramelles  i  el  ball  de  gitanes  reprenguessin  la  seva 
activitat.

A mitjans de la dècada dels seixanta, la cooperativa va ampliar 
l’oferta  de  productes  a  la  venda,  amb  la  introducció  de  roba, 
calçat i articles de bellesa i perfumeria. I, poc a poc, s’ha anat 
adaptant al consum que marcava el progrés de la nostra societat.

Amb el pas del temps, la cooperativa La Progressiva s’ha convertit 
en una gran entitat del poble que s’ha anat adaptant als nous temps 
i costums. Actualment, disposa de tres establiments en diversos 
barris de Parets. El 2010, La Progressiva va cedir a l’Ajuntament, 
per  un  període  de  50  anys,  una  sala  polivalent  de  400  m²  per 
acollir activitats culturals i de lleure.

Mercè Escardó i Bas
Va néixer a Barcelona, el 14 d’agost de 1948, al llit del seu avi, 
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mentre un grill cantava.

És bibliotecària, escriptora, narradora i, sobretot, lectora.

La seva formació es va iniciar amb diversos cursos de programació i 
llenguatges de l’empresa IBM entre els anys 1968 i 1970. A banda, 
va cursar tres anys a l’Escola  d’Arts  i  Oficis  de  Barcelona  i 
estudis de francès a l’Institut Francès.

Va  seguir  els  seus  estudis  de  biblioteconomia  a  l’Escola  de 
Biblioteconomia i Documentació Jordi Rubió i Balaguer, on es va 
diplomar l’any 1974.

Com a bibliotecària, va engegar la biblioteca de l’Escola Pública 
de l’Ametlla del Vallès i la de l’Institut Manel Blancafort de la 
Garriga (1979). Ho va haver de deixar quan, al desembre de 1982, va 
guanyar la plaça a Parets per començar el projecte de la Biblioteca 
Infantil i Juvenil Can Butjosa. L’any 1983 es va inaugurar aquest 
equipament  fruit  d’un  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Parets  del 
Vallès  i  la  Generalitat  de  Catalunya.  Amb  els  anys,  aquesta 
biblioteca especialitzada ha arribat a ser un referent nacional de 
la promoció de la lectura i la literatura infantil. Des de 1995 
està  associada  a  la  UNESCO,  a  través  de  la  UNAL  (Xarxa  de 
Biblioteques Associades a la UNESCO).

Com  a  escriptora,  ha  editat  una  colla  de  títols  de  literatura 
infantil, que s’han traduït a diverses llengües. En destaquen  En 
Jordi dormilega (1988), Una carta per a la Marta (1989), La lluna i 
els  miralls (1991),  Els  ulls  de  la  Marina (1992),  Quin  tango! 
(1994),  Ei, sol, on ets? (1994),  En Clip no hi és (1994),  Quin 
temps més boig! (1996), El pagès i els talps (2003). També ha fet 
més d’una vintena d’adaptacions i traduccions de contes infantils 
en català i en castellà.

L’any  2002,  va  publicar  un  llibre,  també  traduït  al  castellà, 
editat per l’Ajuntament de Parets del Vallès i el Centre UNESCO de 
Catalunya, que és fruit de la seva experiència a la biblioteca Can 
Butjosa: La biblioteca, un espai de convivència, un espai educador. 

Ha  col·laborat  de  manera  habitual  en  diversos  mitjans  de 
comunicació,  i  en  revistes  científiques  i  culturals:  CLIJ, 
Educación y biblioteca,  Escola Catalana, Estris,  Faristol,  Guix, 
Infància, Ítem, Peonza, Primeras Noticias, Viure en Família.

Mercè Escardó ha rebut premis nacionals i estatals relacionats amb 
el foment de la lectura i de la literatura infantil i juvenil i de 
reconeixement del seu projecte educatiu a través de la biblioteca. 

La Lluna i els miralls, conte publicat a inicis dels noranta, va 
guanyar el Premi Crítica Serra d’Or de l’any 1991. 

L’any  2004  va  rebre  el  premi  de  la  Federación  de  Gremios  de 
Editores de España pel Pla de Lectura a les escoles. Al 2009, li va 
ser  atorgat  el  guardó  Marta  Mata  per  la  seva  trajectòria 
professional adreçada a fer evident l'educació fora dels àmbits 
d'ensenyament reglats.

Alguns dels seus projectes també han estat seleccionats en diversos 
premis:  els  anys  2007  i  2008  es  van  presentar  al  premi  Maria 
Moliner i en ambdós van ser seleccionats pels projectes «La lectura 
al alcance de todos» i pel taller d’escriptura «El meu llibre».

La  Caixa  Màgica,  curtmetratge  que  il·lustra  la  filosofia  de  la 
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biblioteca  Can  Butjosa  va  ser  seleccionat  per  ser  visionat  en 
l’obertura del festival de Sitges de 2009.

Escardó participa periòdicament en congressos, seminaris, cursos, 
tallers i  conferències de tot l’Estat espanyol i a d’altres països 
europeus on divulga la seva tasca a la biblioteca de la nostra 
població i el seu treball relacionat amb el món dels infants, la 
lectura o les biblioteques.  Des de fa anys, també destaca la seva 
faceta de pertànyer al jurat de diversos premis literaris de tot 
l’Estat.

Mercè  Escardó  és  una  reputada  contacontes:  hom  la  pot  escoltar 
setmanalment a la biblioteca Can Butjosa i en molts altres indrets. 
Dels  contes,  opina:  «m’agrada  [explicar  contes]  com  si  fossin 
secrets vinguts de vés a saber on, m’agrada contar-los i escoltar-
los amb la mateixa tendresa i naturalitat que la gent del carrer 
s’explica les coses que  els afecten i m’agrada compartir-los amb 
els pares amb un intent de convidar-los i engrescar-los a fer-ho 
amb els seus infants.»

També ha estat assessora de l’àrea de contes de l’editorial La 
Galera  durant  cinc  anys.  En  l’actualitat,  forma  part  de 
l’Associació Cultural Cal Llibre,  dedicada a difondre un projecte 
cultural especial i inèdit en què els contes esdevenen un nexe 
d’unió entre els infants i la família i l’escola.

Mercè Escardó i Bas viu a l’Ametlla del Vallès des de l’any 1978. 
És casada amb Albert Palay Vallespinós i té tres fills: Albert, 
Mercè  i  Jordi.  A  banda  de  la  lectura,  la  literatura  i  el  món 
infantil, Mercè Escardó és una apassionada de la guitarra clàssica, 
que toca des dels onze anys, és aficionada a la pintura i a la 
ceràmica i afirma que no pot viure sense estar en contacte amb la 
natura.

Considerant, per tot l’exposat, que en les referides persones i entitats concorren els mèrits  
per a l’atorgament de les medalles de la Vila, d’acord amb allò que estableix l’article 4 del  
Reglament de distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

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

1. Atorgar pels motius que consten en la part expositiva d’aquesta proposta, i conjuntament  
amb allò que indica l’article 4 del Reglament de distincions de l’Ajuntament de Parets del  
Vallès, les medalles de la Vila, any 2012, en favor de les persones i entitats següents:

• L'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume
• La Cooperativa La Progressiva
• La senyora Mercè Escardó Bas

2. Inscriure aquests acords en el llibre – registre corresponent, de conformitat amb el que  
estableix l’article 12 del referit Reglament.

3. Aprovar, si correspon, el conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a 
la concertació de polítiques de turisme
Pren la paraula la regidora de Comerç, la senyora Martínez, i proposa aprovar un conveni 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per la concertació de les polítiques de turisme.

Explica que per acord del Ple de data 19 de juliol de 2012 es va ratificar l'acord de la Junta 
General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental de 26 de juny de 2012, d'aprovació de 
la dissolució del Consorci.
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Vist que tot i això és d'interès del Consell Comarcal del Vallès Oriental i de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès concertar polítiques de col·laboració pública-pública i pública-privada per 
posar en valor tot el potencial del  territori i generar un desenvolupament econòmic que ajudi 
a generar riquesa a la comarca.

Els objectius que ja s'estaven treballant des del Consorci i que actualment i en un futur es 
portaran a cap des de el Consell Comarcal de l'Àrea de Turisme són objectius a llarg termini 
com  continuar  desenvolupament  polítiques  per  fomentar  el  turisme  com  un  sector  de 
creixement econòmic al Vallès Oriental.

Creació d'un producte d'un producte turístic centrat en quatre eixos del territori.  La Roca 
Village, el Circuit de Catalunya, el Parc del Montseny i les rutes del modernisme.

Millorar  i  fomentar  la  qualitat  dels  establiments  turístics  tant  en  la  formació  com  en  la 
professionalització  del  sector,  mitjançant  l'obtenció  del  SISTEC,  comercialització  del 
producte turístic de la comarca en mercats emergents i tours operadors dins de les marques 
a  nivell  de  Catalunya  Turisme  Vallès,  a  nivell  d'Espanya,  Barcelona  és  més,  i  a  nivell 
internacional Costa Barcelona.

Dur a terme campanyes de comunicació sobre la destinació turística del Vallès Oriental.

Fomentar i millorar les relacions público-privades.

Els  objectius  més  específics  serien  l'establiment  i  la  dinamització  de  grups  de  treball 
sectorials per treballar en la creació de productes turístics, com turisme de reunions, turisme 
escolar, gastronòmic, etc.

La comercialització del producte turístic, la implantació del SISTEC, potenciar les pàgines 
web, blogs i xarxes socials, l'elaboració de material de difusió adequats a les necessitats del 
territori, la creació d'un òrgan de coordinació amb la participació públic-privada, ja que amb 
el tancament del consorci la part privada no té representació dins del consell.

El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar a la recuperació econòmica, 
ja que té una gran capacitat de distribuir riquesa i generar llocs de treball.

D'acord amb la Llei de turisme, en l'article 68, disposa que els ajuntaments, sens perjudici de 
competències establertes per la legislació del règim local tenen atribucions en:

L'aprovació i protecció de recursos turístics d'interès municipal, l'elaboració d'instruments de 
planejament, que tenen atribuïts d'acord amb la legislació vigent.

La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya i l'exercici de les 
competències  turístiques  que els  delega o  els  assigna l'Administració  de la  Generalitat, 
d'acord amb allò que estableix per la legislació del règim local.

La senyora Martíniz indica que a més dels diferents articles de les lleis que regulen els 
diferents serveis de les administracions públiques i atès allò  que disposa l'article 52.2 del 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Es proposa al Ple de l'Ajuntament, els acords següents:

1. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Parets 
del  Vallès  per  a  l'establiment  d'un  marc  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  i 
l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  per  a  l'elaboració,  la  concertació,  l'execució  i  el 
finançament de polítiques de turisme mitjançant un pla de turisme.

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

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

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que en el moment que es 
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va decidir dissoldre el Consorci de Turisme el seu grup va entendre que era encertat, perquè 
actualment s'estan reduint administracions i creu que es pot prescindir de tenir un consorci 
en el tema del turisme. El NOPP en aquell moment va entendre que les competències les 
assumiria el Consell Comarcal, que seria el lògic, que les assumís i que les desenvolupés i 
no entén gairebé per quina raó han de firmar un conveni amb el Consell Comarcal.

La  senyora  Martí  pregunta  sinó  seria  lògic  que  les  competències  respecte  a  temes  de 
turisme les gestionés directament el Consell Comarcal, a fi que no hi haguessin duplicitats, 
una vegada prescindit del Consorci de Turisme, amb la col·laboració dels representants de 
cadascun dels municipis.

Indica que té preguntes a formular sobre el conveni, tot i que se l'han llegit amb una certa 
premura, sembla com papers i més papers, que es fan molt difícils de llegir, d'entendre i de 
gestionar.

Per exemple, en el Pacte Tercer es parla de formular el Pla de turisme. Pregunta què vol dir, 
Pla de turisme de Parets o un Pla de turisme de la comarca, perquè si es firma un conveni 
es firma per elaborar el Pla de turisme de Parets. Si és de Parets fa falta redatar un Pla de 
turisme. Si és de  la comarca no sap per què es firma un conveni, perquè ja el pot fer el 
Consell Comarcal directament.

Pregunta quants diners costa. És una pregunta lògica. Pregunta si es firma un conveni per 
una qüestió econòmica, perquè hi ha un apartat dedicat als fons turístics, que vol dir els 
diners que haurà d'aportar l'Ajuntament en una fórmula certament complexa, la qual no ha 
tingut temps d'esbrinar.  S'ha dit  que l'aportació és de 1.800 €. No sap si  dóna realment 
aquests  números,  però  els  1.800  €  no  lliguen  tampoc amb l'annex,  perquè  l'annex del 
conveni preveu valoració de 116.000 €. Pregunta si aquest import és el valor total de tota la 
comarca o és l'import que ha d'aportar Parets o és el que valdrà el programa d'aquest any.

La senyora Martí  pregunta què vol  dir  en l'annex el  2.1 “Realització d'un dossier  per a 
professionals” i  el punt 3.1 “Crear un mapa de públics al que ens dirigirem”. Hi ha unes 
paraules que costa una mica d'entendre-les. Hi ha un resum que diu 116.000 €.

Al  NOPP li  costa bastant  entendre el  contingut  del  conveni,  potser perquè no ha tingut 
temps. Voldria que s'aclareixin les qüestions exposades i en resum al seu grup li semblaria 
coherent en aquests moments de restricció d'administracions, en què tots han de fer servir 
la coherència, que el tema del turisme de la comarca, el gestionés directament el Consell  
Comarcal  sense  convenis  i  convocar  les  reunions  que  calguin  amb  qui  sigui,  però  no 
complicar-se tant la vida.

Per  les  raons  que  ha  exposat,  el  NOPP  s'absté,  encara  que  vol  que  s'aclareixin  les 
preguntes plantejades per a una millor intel·ligència del contingut del conveni.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que en la mateixa línia que el 
NOPP, recorda que en la Comissió Informativa es van facilitar una sèrie de convenis, entre 
els quals, estava aquest. Ha de dir que el conveni és molt feixuc, i que amb la brevetat de 
temps que ha disposat no ha tingut temps suficient per mirar-lo i analitzar-lo detingudament. 
No ha tingut temps de mirar la normativa vigent, els acords, els consorcis, etc.

Amb aquesta premissa prendre un posicionament de vot és complicat. Tot i això, fent una 
ullada  es  va  comentar  a  la  Comissió  Informativa  que  l'aportació  de  Parets  és 
aproximadament entre 1.700 € i 1.800 € i llegint una mica el conveni, hi ha un punt que 
preveu que l'aportació per l'any 2012, s'ha de fer d'aquí a dos dies. S'han d'efectuar en dos 
pagaments, un el 28 de febrer i l'altre el 15 de setembre, entén que és a partir de l'any 
següent, però no sap si els 1.700 € s'han d'abonar el 28 de febrer i uns altres 1.700 € el 15 
de setembre. Són dubtes i si a part se sumen els dubtes que ja es van comentar en la 
Comissió Informativa respecte a què hi havia pobles que no estaven d'acord amb la quota 
resultant, perquè el pagament es realitza en funció del nombre d'habitants igual s'hauria 
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d'incloure dintre de la fórmula matemàtica una part proporcional al territori. En tot cas a CiU 
li agradaria que solucionessin aquests dubtes, ja que no han tingut temps de consultar-los 
en els dos dies que han tingut. Per l'exposat, CiU s'absté.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que al seu grup li sembla 
sempre encertat i efectiu tot el que siguin polítiques actives de turisme, que reverteixin en 
millorar la situació econòmica de Parets i els municipis de la comarca. Estan parlant d'uns 
1.800 €, amb molts dubtes, que suposa que l'equip de govern aclarirà, espera que ho faci. 
Veu que la fórmula inclou el nombre d'habitants de cada municipi, fet que és molt encertat.

Qualsevol  acció  que es  dugui  a terme per  fer  front  a una situació  tan complicada com 
l'actual,  amb  un  atur  important,  potenciar  el  turisme  pot  ser  una  manera  de  promoció 
econòmica per a la comarca i per al municipi, confia que la proposta, encara que tampoc l'ha 
pogut  estudiar  detingudament,  pel  motiu  que ja  s'ha  comentat,  però dóna un marge de 
confiança i ICV vota a favor.

Pren la paraula la presidència i explica que el conveni pretén arribar a acords entre els 42 
municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. No té cap altre objectiu. Hi 
ha propostes que a vegades tiren endavant i  no ho fan quan no hi  ha consens, però la 
proposta d'avui no li genera cap tipus de dubte, perquè estan d'acord tots els municipis de la 
comarca,  els  42 municipis,  amb diferents representacions i  sensibilitats polítiques,  i  s'ha 
seguit el format que porta al Consell Comarcal durant molts anys.

El NOPP parla sobre la fórmula, la forma jurídica i de per què es redacta un conveni. Ha de 
dir  que aquesta és la fórmula jurídica amb la qual es fa la col·laboració pública-pública, 
interadministrativa entre el Consell Comarcal i els municipis. La fórmula és un conveni.

S'ha dit que hi ha diferent tipus de documentació. La presidència indica que és cert que hi ha 
molta  documentació,  perquè li  consta  que s'ha elaborat  un document  buscant  totes  les 
oportunitats per al territori. En el moment que es va explicar el tema, es va presentar una 
proposta que van veure encertada i que tots els municipis podien valorar i treure aquesta 
projecció. En el cas de Parets inclús van aportar dos temes, un del quals ja havien parlat 
anteriorment, sobre les masies, les diferents visites i el teixit industrial, que per a Parets és 
un tema turístic important, i després un tema nou relatiu a les visites sobre els orígens del 
municipi.  Això  no  existia  en  l'anterior  conveni,  però  Parets  ha  tingut  unes  troballes 
arqueològiques i volen que el Consell Comarcal els ajudi, perquè volen posar-les en valor i 
que les puguin veure els ciutadans de Parets i també la gent de l'entorn. Que vinguin a veure 
les troballes i la documentació, que parla dels orígens i que ajudaran a donar molta més 
informació.

La presidència indica que el NOPP ha parlat sobre que la fórmula era dubtosa, i després els 
representants de CiU i ICV han dit que és el mateix model que es concerta amb la gran 
majoria de convenis del Consell Comarcal, pel nombre d'habitants. Es considera que és el 
més just  i  exactament  va pel  nombre d'habitants,  sense més interpretació.  Aclareix  que 
només és un únic pagament, el qual es fracciona.

La presidència continua exposant que el NOPP ha parlat sobre fer consultes, el mapa, etc. 
Tot això és el detall de les accions que es proposen. Hi ha un programa detallat que parla 
sobretot de posar en xarxa el territori, d'aprofitar la marca Barcelona també per al territori,  
per intentar aconseguir més visitants, el valor de marca, i no s'han d'enganyar, ja que el 
territori el té. Quan el Montseny es visita més, no és perquè sigui el Montseny, sinó perquè 
moltes vegades en ven des de la marca Barcelona i després es té l'oportunitat de conèixer 
un entorn com aquest.

Els  42  municipis  han  valorat  aprofitar  la  marca  Barcelona,  que  seria  molt  important. 
Bàsicament aquest és l'objectiu. L'equip de govern ho fa amb el convenciment que és difícil 
que 42 municipis de la comarca del Vallès s'equivoquin, en l'aspecte de fer una aposta pel 
turisme, que vista des d'un altre punt de vista és una oferta que està molt per explotar, ja que 
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en el territori s'han explotat altres oportunitats, però aquí probablement falten fer més passos 
en l'àmbit turístic.

És un tema d'oportunitat i seria un error que Parets es desmarqués de la resta de municipis, 
amb un tema com aquest.  Afegeix  que  qualsevol  informació  que  quedi  poc  aclarida,  el 
Consell Comarcal la pot detallar. Afegeix que la quota final pel nombre d'habitants és de 
1.721,17 €.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que si 1.800 € és una quantitat tan 
petita, i que si realment és aquest l'import a aportar, ha de dir que “para este viaje no hacen 
falta tantas alforjas”. No cal firmar un conveni per 1.800 €. Pregunta si 1.800 € no els té el 
Consell Comarcal. El NOPP defensa que es porti endavant tot el tema del turisme, però des 
del  propi  Consell  Comarcal.  Es  firma realment  un conveni  per  aportar  1.800 €.  És una 
qüestió que no s'entén. Afegeix que no s'han aclarit els 116.000 € de l'annex. Pregunta què 
vol dir aquest import.

La presidència respon que el Consell Comarcal probablement té 1.700 €, el que no té són 
els 117.000 €, que és el conjunt del paquet amb el qual es desenvoluparà i el conveni no és 
cap alforja, és a dir un conveni no costa res i és el format jurídic que fa servir el Consell 
Comarcal. El conveni és per gestionar. De fet la proposta del Consell Comarcal és aquesta. 
Abans hi havia una estructura i ara no. Ara deixa d'haver-hi l'estructura i passa a assumir-se 
com  una  conselleria  més  dintre  del  Consell  Comarcal.  És  a  dir,  s'eliminen  despeses, 
estructures,  despeses  i  al  final  la  mateixa  estructura  del  Consell  Comarcal  porta  la 
competència del turisme. Segurament estan parlant del mateix des de diferent punt de vista, 
però bàsicament és el mateix eliminar, reduir i optimitzar recursos.

La  senyora  Martí  indica  que  precisament  per  optimitzar  i  simplificar  no  caldrien  tants 
documents, aquesta qüestió és la que defensa el NOPP, que no calen tants papers i tantes 
coses per portar un tema que està molt clar que es podria tirar endavant, perquè el Consell 
Comarcal té suficients tècnics per gestionar-lo, i per portar-lo endavant.

Si realment l'annex, que no ho diu enlloc, de 116.000 € és el total del que gestionarà el 
Consell  Comarcal  per  tirar  endavant  el  Pla  de  turisme  durant  l'any  vinent,  en  tot  el 
desglossament no parla de Gallecs, que és una mancança molt important, perquè Gallecs té 
molta importància, no només des del punt de vista mediambiental, sinó des del punt de vista 
turístic.

Quan es parla de la formulació del pla, no s'entén si vol dir un pla de Parets o de la comarca, 
suposa que deu dir de la comarca, però està ficat en el conveni de Parets. Es generen molts 
dubtes en el contingut del document i respecte a si és el millor procediment pels imports, 
perquè  creu  que  el  Consell  Comarcal  pot  tirar  endavant  el  tema  perfectament  sense 
necessitat de signar cap tipus de conveni perquè té import econòmic suficient per tirar-lo 
endavant i així se simplificaria l'Administració. Aquest és el sentit del NOPP i per l'exposat 
s'absté.

La presidència explica que tot s'aclareix en el  punt segon “objectius”  i  en el  punt tercer 
“Obligacions del Consell Comarcal”, que diuen que per a l'any 2012 els objectius estratègics 
i les polítiques de turisme i les actuacions del Consell Comarcal i l'Ajuntament contenen el 
Pla d'acció 2012, del Consell Comarcal acordat amb la Diputació de Barcelona. És més la 
Diputació de Barcelona s'incorpora també al conveni i és el que desenvoluparà les polítiques 
i les estratègies a l'hora d'impulsar el turisme de la comarca.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions: 7 (NOPP, CiU)
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Secretaria General
Per l'exposat i,

Exposició i descripció de fets
Vist que per acord del Ple de data 19 de juliol de 2012 es va ratificar l'acord de la Junta  
General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental de 26 de juny de 2012, d'aprovació de  
la dissolució del Consorci.

Vist que tot i això és d'interès del Consell Comarcal del Vallès Oriental i de l'Ajuntament de  
Parets del Vallès concertar polítiques de col·laboració pública-pública i pública-privada per  
posar en valor tot el potencial del  territori i generar un desenvolupament econòmic que ajudi  
a generar riquesa a la comarca.

Fonaments de Dret
Vist que l'article 68 de la Llei de Turisme disposa que els Ajuntaments, sens perjudicis de les  
competències establertes per la legislació de règim local, té atribucions en:

a) La promoció i protecció dels recursos turístics d'interès municipal.

b) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent.

h) La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya.

(i) L'exercici de competències turístiques que els delega o els assigna l'Adminstració  
de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb allò que establert per la legislació de  
règim local.

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

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

Vist que la proposta de conveni té per objecte  l'establiment d'un marc de col·laboració entre  
el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Parets del Vallès per a l'elaboració, la concertació,  
l'execució i el finançament de polítiques de turisme mitjançant un pla de turisme. 

Vist que en el referenciat document s'estableix una vigència fins a 31 de desembre de 2015.

Vist que de conformitat amb el mateix es crea un fons turístic per al finançament de les  
polítiques  públiques  de  turisme  finançat  per  les  aportacions  del  Consell  Comarcal,  
l'Ajuntament,  altres Ajuntaments que hagin signat  convenis  anàlegs i  per  qualsevol  altra  
aportació, subvenció o donació o qualsevol altre ingrés de naturalesa pública o privada.

Vist l’informe dels serveis jurídics municipals que consta a l'expedient.

Atès allò que disposa l'article 52.2 del Text refós de la llei municipal i  de règim local de  
Catalunya.

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

1. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Parets  
del  Vallès  per  a  l'establiment  d'un  marc  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  i  
l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  per  a  l'elaboració,  la  concertació,  l'execució  i  el  
finançament de polítiques de turisme mitjançant un pla de turisme.
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2.  Facultar  l’alcalde  president  de  la  corporació  perquè  procedeixi  a  la  signatura  dels  
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.

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

ANNEX
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE 
PARETS DEL VALLÈS PER A LA CONCERTACIÓ DE POLÍTIQUES DE TURISME
REUNITS
D’una part, el senyor José Orive Vélez, que actua en la seva qualitat de president del Consell 
Comarcal  del  Vallès  Oriental,  assistit  pel  secretari  accidental  de  la  corporació,  senyor  Jordi  
Vendrell i Ros.

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

INTERVENEN
El president del Consell Comarcal en virtut de l’acord de delegació del Ple, de 17 de setembre de 
2003 publicat al BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003, per raó del qual es delega en la  
Presidència la competència per a l’aprovació de convenis específics amb altres entitats per un 
import igual o inferior a 60.101,21 €.

L’Alcalde president en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local.

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

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

MANIFESTEN
I. Que el 26 de juny de 2012, la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental va 
aprovar-ne inicialment la dissolució, del qual formaven part les parts d’aquest conveni.

II.  Que d’acord amb l’article 4 dels Estatuts, les finalitats del Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental han estat:

a)  Promoure activitats  encaminades a incrementar  la  demanda turística i  comercial  de la 
comarca del Vallès Oriental

b) Incrementar i millorar l’oferta turística de la comarca del Vallès Oriental 

c) Coordinar tots els sectors interessats en el foment del turisme

d) Promoure programes de millora de la imatge turística de la comarca i accions orientades a 
la  seva promoció,  promovent  i  donant  suport  a  la  presència del  sector  turístic  del  Vallès 
Oriental en els mercats turístics, així com desenvolupar nous productes turístics

e) Coordinar la tasca d’informació dels patronats i  oficines d’informació turística,  així com 
afavorir-ne de nou

f) Representar els interessos turístics del Vallès Oriental en organismes d’àmbit superior.

g) Realitzar qualsevol altra activitat que ajudi al compliment de les finalitats per a les quals es 
crea el Consorci.

II.  Que  el  turisme  és  un  motor  econòmic  molt  important  que  pot  ajudar  en  la  recuperació 
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econòmica ja que té una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de treball.

L’aportació del sector del turisme al producte interior brut –PIB- mundial és del 5% i suposa entre  
el 6% i el 7% del nombre global de llocs de treball en tot el món.

El PIB turístic català representa gairebé un 11% sobre el total del PIB. Les comarques del litoral  
de la  província de Barcelona són les que tenen un PIB turístic  més elevat:  Garraf  (15,2%),  
Maresme  (13,9%).  La  destinació  urbana  de  referència  internacional  com  és  la  ciutat  de 
Barcelona fa que el PIB turístic del Barcelonès sigui d’un 11,2%. El Berguedà (10,1%) destaca 
per sobre de la resta de comarques d’interior de la província, fet que reafirma la dependència del 
turisme i serveis de la comarca.

La resta de comarques tenen un PIB turístic inferior al 10%. En les comarques amb major pes 
turístic s’observa un canvi de tendència en l’evolució del PIB turístic especialment durant l’any 
2006, on el Turisme comença a agafar el relleu d’altres sectors productius que entren en crisi 
(industrial, automoció i la construcció).

Els resultats mostren que, de mitjana, el creixement del PIB turístic a la província de Barcelona 
ha estat de dos punts més que el creixement econòmic global i un punt per sobre de la mitjana 
de Catalunya.

En  aquest  sentit,  des  de  l’inici  de  la  crisi  actual  l’oferta  turística  ha  registrat  una  expansió 
important: s’han comercialitzat més destinacions turístiques, s’ha incrementat l’oferta de places 
hoteleres, l’oferta de restauració, serveis d’intermediació, entre d’altres, la qual cosa recomana la 
continuació de les actuacions en matèria de turisme que afavoreixin la recuperació econòmica 
del territori.

Així  doncs,  totes  aquestes  dades  recomanen  l’assumpció  d’un  esforç  per  part  dels  poders 
públics que garanteixi la continuïtat de les polítiques de desenvolupament turístic de la comarca.

III.  Que és de l’interès del  Consell  Comarcal  del Vallès Oriental  –en endavant,  el  CONSELL 
COMARCAL- i de l’Ajuntament de Parets del Vallès -en endavant, l’AJUNTAMENT- concertar 
polítiques de col·laboració pública–pública i pública– privada per posar en valor tot el potencial 
del nostre territori i generar un desenvolupament econòmic que ens ajudi a generar riquesa a la 
comarca. En el moment actual de crisi, el sector del turisme ens aporta un nínxol molt important 
de generació d’ocupació que cal treballar i valoritzar.

FONAMENTS JURÍDICS
I. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei de  
turisme,  estableix que és objecte de la  llei  regular  l’ordenació i  la promoció del  turisme. Als 
efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans 
públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó de 
llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa jurídica; 
que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei.

II. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 
entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics potencials.

Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com aquells 
recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, comarques o 
àrees concretes del territori de Catalunya.

Ensems,  l’article  11  de  la  Llei  de  turisme  estableix  que  les  administracions  turístiques  han 
d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport a 
les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat.

III. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de 
les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents:

a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.
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.../...

d) L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala

legislació vigent.

.../....

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.

i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim local.

IV.  L’article  70 de  la  Llei  de  turisme disposa que corresponen als  consells  comarcals,  sens 
perjudici  de  les  competències  establertes  per  la  legislació  de règim local,  entre d’altres,  les 
atribucions següents:

a)  La  declaració  de  recursos  turístics  d’interès  comarcal,  la  protecció  i  el  foment  d’aquests 
recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials.

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès turístic 
o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els termes establerts 
per la legislació de règim local.

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per promoure 
la imatge de Catalunya com a marca turística.

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.

e) La iniciativa per a obtenir  la qualificació de comarca d’interès turístic o les denominacions 
geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.

f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que tenen 
caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i potestatiu en la 
resta de casos.

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur àmbit 
territorial per a esdevenir municipis turístics.

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.

i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la 
Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics de 
competència municipal:

a) Establir i  prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de 
dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.

c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i les 
obres municipals.

V. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa 
que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot 
promoure tota classe d’activitats  i  prestar  els  serveis  públics  que contribueixin  a satisfer  les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa previsió –article 
66.1-.

I en tot cas, d’acord amb el que disposa l’epígraf 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril el municipi  
exercirà competències en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes en 
matèria  de turisme;  que l’article  66.3  del  Text  refós  de  la  llei  municipal  i  de  règim local  de 
Catalunya assigna com a pròpies en aquesta matèria.
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VI. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells comarcals, 
l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, corresponen a la comarca,  
entre  d’altres,  les  que  li  atribueixi  la  pròpia  llei  en  matèria  de  cooperació,  assessorament  i 
coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions de l’article 28.

En aquest sentit,  l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència  tècnic,  jurídica  i  econòmica  als  municipis;  cooperar  amb  els  municipis  en 
l’establiment  de  nous serveis  necessaris  per  al  desenvolupament  del  territori,  i  establir  i  
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les 
actuacions d’àmbit supramunicipal.

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

PACTES
Primer. Objecte
L’objecte  d’aquest  conveni  és  l’establiment  d’un  marc  de  col·laboració  entre  el  CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 
polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme.

Ensems, el CONSELL COMARCAL concertarà les polítiques públiques de turisme que les parts 
convinguin  mitjançant  l’aprovació  d’un  pla  mancomunat  amb els  altres  ajuntaments  amb els 
quals hagi subscrit un acord de característiques anàlogues a les d’aquest conveni.

Segon. Objectius
1. Les parts convenen que els objectius estratègics de les polítiques públiques de turisme que 
desenvolupin per raó d’aquest conveni pretenen:

a) Desenvolupar polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar el turisme 
com a sector econòmic rellevant a la comarca

b) Fomentar la professionalització i la formació en el sector turístic, tant públic com privat

c) Millorar la qualitat dels establiments turístics

d) Potenciar la creació i l’enfortiment dels productes, les empreses i les activitats turístiques

e) Promocionar el  turisme a la comarca,  potenciant  sobretot  la comercialització del  producte 
turístic

f) Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la destinació turística del 
Vallès Oriental

g) Fomentar les relacions amb el sector públic i privat del territori 

2. Els objectius estratègics es poden revisar amb l’aprovació o modificació, si és el cas, del pla  
de turisme.

3. Nogensmenys, per a l’any 2012 els objectius estratègics de les polítiques públiques de turisme 
i  les  actuacions  que el  CONSELL COMARCAL i  l’AJUNTAMENT concerten  són  els  que  es 
contenen en el Pla d’acció 2012 que el CONSELL COMARCAL ha acordat amb la Diputació de 
Barcelona i que s’incorpora a aquest conveni com a annex.

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL
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Per assolir  l’objecte i els objectius d’aquest conveni,  el  CONSELL COMARCAL assumeix les 
obligacions següents:

a) Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme que 
les parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla de turisme 

b) Formular el pla de turisme.

c) Cofinançar el pla de turisme

d) Desenvolupar i executar, si és el cas, les actuacions previstes en el pla de turisme

e) Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i  de les activitats turístiques del 
Vallès Oriental

f) Gestionar el Fons turístic

g) Concórrer a les convocatòries públiques de subvencions l’objecte de les quals sigui coincident 
amb l’objecte d’aquest conveni.

h) Convocar i presidir la comissió plenària

i) Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni.

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT
Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT assumeix les

obligacions següents:

a) Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de

turisme que les parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla de turisme

b) Cofinançar en el finançament del pla de turisme

c) Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats

turístiques del Vallès Oriental

d) Participar en la Comissió plenària

e) Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni.

Cinquè. Pla de turisme
1. El pla és l’instrument de planejament mitjançant el qual les parts concerten llurs polítiques 
públiques de turisme i n’acorden l’execució, l’encàrrec de gestió, si és el cas, i el finançament.

2.  El  pla  de  turisme ha  de  contenir  els  objectius  estratègics,  les  actuacions  que  preveuen 
executar  i  el  pressupost  corresponent  i  l’aportació  de  cada  ajuntament  amb  els  quals  el 
CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni de característiques anàlogues.

3.  El  pla  de  turisme  té  com  a  mínim  periodicitat  anual,  corresponent  amb  l’any  natural.  
Nogensmenys, pel cas que finalitzada la vigència d’un pla no n’hagi estat aprovat un altre, aquell  
pla es prorroga amb caràcter anual i fins que no es resolgui o s’extingeixi aquest conveni.

4. El Pla de turisme es finança amb càrrec al fons turístic.

Sisè. Fons turístic
1. Es crea el fons turístic per al finançament de les polítiques públiques de turisme que les parts  
concerten mitjançant el pla de turisme.

2. El període de vigència del fons de turisme és el mateix que el del pla de turisme al qual està 
vinculat.
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3. El fons turístic es finança amb les aportacions de:

a) El CONSELL COMARCAL

b) L’AJUNTAMENT

c) Els altres ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni  
anàleg

d) El romanent del fons del pla de turisme precedent extingit o resolt

e)  Qualsevulla altra aportació,  subvenció o donació o qualsevol  altre ingrés de naturalesa 
pública o privada

4. El CONSELL COMARCAL gestiona el fons turístic, del qual n’ha de retre compte a la Comissió 
de seguiment.

5. El romanent del fons turístic corresponent a un pla de turisme extingit s’incorpora al fons del 
pla de turisme següent.

6. L’aportació de l’AJUNTAMENT resulta de tenir en compte la part del pressupost del pla de 
turisme no coberta per les aportacions previstes a les lletres a), c), d) i

e)  de  l’epígraf  3  d’aquest  conveni,  distribuïda  entre  tots  els  ajuntaments  amb  els  quals  el  
CONSELL COMARCAL hagi  subscrit  un  conveni  anàleg  signataris  d’acord  amb  la  fórmula 
següent:

Qm = D         x hm n

         ∑Hm

Els paràmetres són:

D = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i e) de  
l’epígraf 3 d’aquest conveni

hm n = Nombre d’habitants de cada municipi

∑Hm = suma dels habitants dels municipis participants

Qm = Quota individual per ajuntament

El nombre d’habitants del municipi és el que resulta de la revisió del padró municipal d’habitants 
aprovat per cada ajuntament amb referència a l’1 de gener de cada any.

Setè. Pagament
1.  L’AJUNTAMENT abona  la  seva  aportació  en  el  fons  turístic  en  dues  parts  proporcionals 
mitjançant domiciliació bancària abans del 28 de febrer i del 15 de setembre de cadascun dels 
anys de vigència del conveni.

2. Per a l’any 2012, l’AJUNTAMENT abonarà l’aportació abans de 30 de novembre.

3. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de la compensació, de conformitat amb el que 
preveu  la  legislació  vigent,  quan  l’AJUNTAMENT és  deutor  del  CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni.

Vuitè. Comissió plenària
1. La Comissió plenària és l’òrgan col·legiat al qual correspon:

a) El seguiment i l’avaluació d’aquest conveni
b) L’aprovació, la revisió, la modificació i la derogació del pla de turisme

2. La Comissió Plenària de participació s’integra pels membres següents:

a) Un representant designat pel CONSELL COMARCAL, que la presideix.
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b)  Un representant  designat  per cadascun dels  ajuntaments amb els  quals  el  CONSELL 
COMARCAL hagi signat un conveni de característiques anàlogues

Novè. Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de l’encapçalament i estén els seus efectes fins al 31 de 
desembre de 2014.

Desè. Causes d’extinció
Aquest conveni s’extingueix per les causes següents:

a) La finalització del termini de vigència

b) L’acord mutu entre les parts

c) La denúncia unilateral amb un preavís de sis mesos. No obstant, per instar-la cal estar al dia 
del pagament de les obligacions econòmiques i  no eximeix el compliment de les obligacions 
contretes prèviament.

d) La falta de pagament, per part de l’AJUNTAMENT, de la quota anual de participació que no 
hagi pogut ser compensada i n’hagin transcorregut vuit mesos des del venciment

e)  L’extinció  unilateral  dels  convenis  de  naturalesa  anàloga  a  aquest  que  el  CONSELL 
COMARCAL hagués subscrit quan facin insostenible el fons turístic.

Onzè. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències que 
puguin derivar-se de la interpretació d’aquest conveni.

4. Aprovar, si  procedeix, la creació de l’Associació de Municipis “Àmbit B30” i  els 
seus estatuts
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i que tal com va explicar en la 
Comissió  Informativa,  l'Associació  de  Municipis  “Àmbit  B30”  té  com  a  objectiu  definir  i 
desenvolupar  una  estratègia  de  col·laboració  entre  empreses,  centres  de  recerca, 
universitats,  ajuntaments,  organitzacions empresarials,  organitzacions sindicals  i  governs, 
per  incentivar l’economia productiva a la zona industrial i tecnològica que comprèn l'àmbit 
definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar aquest territori com una de les regions 
industrials amb més potencial innovador de Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa.

L’àmbit territorial de l’Associació el forma la suma dels termes municipals que es troben a 
l’àrea d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2 , que va en sentit est-oest, entre els municipis de 
Martorell i de la Roca del Vallès i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar del 
Vallès i Sant Cugat del Vallès.  No queda tancat.  La incorporació de nous municipis que 
estiguin en la línia de l'àmbit de la B30 és una possibilitat que queda totalment oberta.

L’Associació s’estructura en els òrgans següents:  L’Assemblea General, que quan  es 
constitueixi  es denominarà Consell General; la Presidència i les Vicepresidències; la Junta 
Directiva, que passarà a denominar-se Comissió Executiva, la Secretaria, les Comissions 
Tècniques.

La  presidència  l'ha  d'exercir  un  ajuntament  o  una  administració  local,  dels  que  estiguin 
associats.

A l’efecte d’escollir les vicepresidències, s’estableixen sis  blocs de representació: 
ajuntaments i administracions públiques, universitats, centres de recerca i parcs tecnològics, 
organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i empreses.
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La  presidència  i  les  vicepresidències  s’exerceixen  per  un  període  de  quatre  anys 
prorrogables, com a màxim, per un segon període de quatre anys, en cas de renovar-se.

El patrimoni amb el que neix l'Associació és de 0 € en aquests moments i no disposa de 
patrimoni, però s'ha de tenir en compte que es crearà per al seu manteniment i comptarà 
amb els recursos econòmics següents: Quotes anuals dels membres fundadors i ordinaris, 
aportacions extraordinàries o vinculades a projectes, aportacions voluntàries, subvencions o 
donacions, si escau, les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin 
obtenir-se. En el moment de la constitució de l'Associació no estan definides les quotes dels 
membres, i aquesta serà una de les primeres tasques a posar en marxa.

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que tornarà a dir una cosa 
que ja ha exposat en el punt anterior, encara que no és un conveni, sinó de la creació de 
l'Associació  de  l'àmbit  B30.  Torna  a  manifestar  que  en  aquests  moments  cal  reduir  i 
simplificar l'Administració, i en canvi l'Ajuntament crea una nova Associació de Municipis de 
l'Àmbit  de  la  B30.  Arriba  un  moment  en  què  els  ciutadans  no  els  entenen,  perquè  si 
l'Ajuntament de Parets està inclòs en un munt d'associacions i de consorcis, pregunta si hi 
ha temps i possibilitats de participar en tantíssims organismes.

No sap si és necessari la creació de l'Associació de Municipis de l'Àmbit de la B30. Pregunta 
què aportarà i quins esforços generarà la creació i el sosteniment de l'Associació. També es 
podria crear l'Associació de Municipis afectats pel ferrocarril per la R3, per exemple, ja que si 
es constitueix per la B30,  també es pot  constituir  pel ferrocarril  de la R3 i  no seria cap 
contradicció. No es poden anar creant organismes. L'Ajuntament de Parets forma part del 
Consorci per a la Defensa del Besòs, Consorci de Comunicació Local, Localret, Consorci per 
a la Gestió dels Residus, Consorci de l'Espai Natural de Gallecs, Consorci Teledigital, o sigui 
un munt i ara s'afegeix aquest.

El NOPP no veu clar que hi hagi una necessitat de creació i un objectiu concret i clar de tirar 
endavant l'Associació, per l'exposat s'absté, i vol fer menció que al darrera se cita un annex 
que no s'adjunta, que diu Annex de membres fundadors, però no hi és, i que la Junta de 
Govern del passat dia 11, va prendre un acord i es va signar un conveni amb una part de 
l'Associació,  constituïda  al  Vallès  Occidental  per  repartir  gratuïtament  500  revistes  que 
s'anomenen B30, amb un cost de 95 € cadascuna. Per tant, s'avança i la Junta de Govern 
firma un conveni per repartir revistes d'una Associació de Municipis de l'Àmbit B30, de l'altre 
Vallès, el Vallès Occidental, i ara es porta al Ple la creació o l'ampliació de l'Associació de 
Municipis de l'Àmbit B30.

Reitera que el NOPP no ho veu clar, que no hi ha un objectiu concret de l'Associació, i estan 
en un moment que no s'han de crear nous organismes, amb els organismes que hi ha han 
de funcionar i si es pot s'ha de reduir algun, per l'exposat s'absté.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup està totalment 
d'acord amb la part expositiva i la descripció, ja que l'Associació ha d'ajudar a dinamitzar tot 
el territori al voltant de la B30. Troba bé que sigui l'alcalde qui representi l'Ajuntament de 
Parets del Vallès, ja que són els alcaldes qui representen els municipis, els pobles que estan 
dintre de l'àmbit de la B30, encara que en el mateix sentit d'abans, en aquest punt el més 
fàcil és votar a favor, i tot i estar d'acord CiU no ho pot fer, i s'abstindrà perquè no ha tingut 
temps de llegir-se la part estatutària, i han de ser una mica coherents i saber què es vota 
quan es vota afirmativament.

Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i en la línia del que deia abans sobre els 
convenis i les associacions, aquestes es constitueixen per avançar, ha d'haver un full de ruta 
i una normativa. Evidentment que comporta costos. En aquest cas li preocupa només una 
qüestió i és que es parla d'unes quotes anuals, però no sap quines són, no hi ha xifres, si les 
té l'equip de govern li agradaria saber-les, però tampoc les tenen. El neguit que representa 
la part econòmica la poden tenir tots plegats, en cada moment ICV demana transparència i 
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si hi ha una aportació de l'Ajuntament, quan es doni, vol saber quina aportació és i en quina 
part afecta.

El tema dels costos és important, però aquests temes s'han de tirar endavant, perquè sinó 
no s'avançaria. Aquest projecte és interessant, els posa a dintre d'un eix transversal pel que 
fa al Vallès Oriental, molt atractiu des del punt de vista econòmic i creu que Parets no pot 
estar al marge.

Vol reflectir que si hi ha una aportació econòmica, demana que l'equip de govern tingui a bé 
informar  i  dir  realment  quina  és  aquesta  afectació  econòmica  i  esperar  i  si  l'afectació 
econòmica  és  excessiva,  podrà  dir  la  seva  i  si  veu  que  no  compensa  formar  part  de 
l'Associació.  Per  això  demana  que  siguin  transparents  quan  arribi  el  moment  i  s'absté 
perquè a ICV li agrada saber les xifres i no les veu. 

Abans ha vist una xifra de 1.800 € i és interessant, perquè si mai l'import varia, ho podran 
dir, però dir que sí a una proposta sense saber què suposarà a nivell econòmic li sembla una 
mica imprudent, per això s'absté, encara que entén que la proposta és bona, però hi ha 
punts dels quals s'hauria de parlar i tenir-los més clars de cara al futur.

Intervé el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i explica que la revista B30 encara que es 
digui igual que l'Associació no té res a veure i pel que sap el seu cost és de 0 €.

D'altra banda coincideixen tots respecte a l'import de la quota a pagar, però no ho sabran 
fins que no s'acabi de firmar i sàpiguen els membres que acabaran constituint l'Associació 
és difícil aventurar pressupostos i dir el que suposarà, encara que la voluntat és que costi el 
menys  possible,  perquè  a  prop  d'una  trentena  d'ajuntaments  utilitzen  els  serveis  i  els 
recursos en quant a tècnics, reunions, entre d'altres, perquè realment intenti costar el menys 
possible.

Coincideix que si el preu a pagar no compensa els beneficis a obtenir quan s'elaborin els 
pressupostos i es tirin endavant alguns projectes, s'haurà de mirar, però de moment i pel 
temps  que  porten  participant  en  els  grups  de  treball  és  molt  interessant  ser-hi  i  tirar 
endavant.

La  presidència  indica  que  han  parlat  de  dues  associacions  i  ara  parlaran  d'una  altra,  i 
sincerament quan escolta la portaveu del NOPP, li dóna la sensació que Parets s'hauria de 
convertir en una illa fora de Catalunya, fora del Consorci de Turisme, fora del Consell de la 
B30, i probablement després fora de l'Associació de Municipis del Circuit.

Ha dit moltes coses. Aquí estan les regidores d'Indústria i el regidor d'Urbanisme que han 
assistit a moltes reunions i l'alcalde també ha assistit a moltes reunions i evidentment quan 
hi ha una proposta de pertànyer a un organisme que pretén sumar i que a més estan tots els 
municipis que abarquen l'àmbit i l'objectiu és generar que la B30, que té un percentatge del 
PIB català altíssim, convertir-la en l'eix de referència de tot Catalunya, l'equip de govern creu 
que quedar-se fora seria un greu error estratègic.

Han treballat molt i no formar-hi part seria un error i en el moment que en formin part, encara 
que de moment no hi ha xifres, però creu que serà de l'estil de les associacions que no 
tenen un import important, però sí el necessari per impulsar els diferents projecte que han 
d'anar a Europa i a diferents àmbits per potenciar l'àmbit de la B30. Això significa un treball i 
un treball que s'està fent des d'aquí. Parets no pot quedar fora de totes les polítiques actives 
a nivell industrial, empresarial i de projecció que té Catalunya. No poden anar sempre amb 
la suspicàcia de si es farà bé o no, el que es realitza des d'aquell organisme. 

Es portarà a terme bona feina i s'aposta per la innovació i les noves tecnologies. Parets en 
té un centre de negocis i ja han dit el que hi ha a Parets. En el següent punt parlaran de 
l'Associació de Municipis per al Circuit, que està elaborant un Pla director, que entrarà dintre 
de la B30. Parets té polígons industrials i vol desenvolupar més polígons industrials, per això 
necessita estar i tenir opinió i veu, per aquest motiu proposen formar part.
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S'ha parlat de la revista B30, la qual no té res a veure en absolut amb el Consell de la B30, 
però com la B30 té molta potència, un grup d'editors ha considerat que vol publicar una 
revista industrial destinada a tots els municipis de l'entorn de la B30.

L'Ajuntament va signar un conveni amb ells amb un cost de 0 €, perquè facilitessin 4.200 
punts  ja  sigui  d'empresa,  entre  d'altres,  i  amb  aquests  punts  de  repartiment  cedeixen 
gratuïtament a canvi  que l'Ajuntament doni  la  informació de com funcionen els  polígons 
industrials, el teixit industrial del municipi, i en conveni amb el Consell Industrial de Parets 
l'aportació gratuïta de l'esmentada quantitat de revistes, cada vegada que surt una edició.

Estan per sumar i l'objectiu és intentar formar part dels diferents organismes, que al municipi 
de  Parets  li  interessi.  En  el  moment  que  es  vegi  que  un  organisme no  funciona  o  no 
interessa, perquè és més el cost, que el que s'aconsegueix, no en formaran part, tal com ja 
han fet amb algun que van sortir com el del Consell Industrial de l'Àrea Metropolitana que no 
aportava valor afegit i per poc cost que tenia, que era de 500 €, es van sortir.

L'Associació de Municipis de l'Àmbit B30 està més en l'àmbit de Parets i posa més valor a 
l'entorn  i  després  de les  reunions mantingudes per  part  de  diferents regidories,  és  molt 
oportú formar part, perquè d'aquí es pot treure un valor afegit.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i puntualitza que el seu grup no ha 
dit que Parets vol que sigui una illa i si es mira la història del municipi, Parets és un municipi  
que  va  promocionar  la  creació  del  Consorci  de  Gallecs  i  el  Consorci  del  Besòs,  dos 
consorcis que han donat molt bon resultat. En cap moment ha dit res d'illes i en cap moment 
ha defensat cap aïllament.

Pel que fa al tema del turisme, ha dit que el Consell Comarcal podria tirar endavant el tema 
a fi d'estalviar uns determinats recursos, 

El NOPP en cap moment ha enjudiciat si l'Associació ho farà bé o malament.

D'altra banda, Parets és un municipi estratègic perquè està a les portes de dues autopistes i 
la  seva situació és important  i  estar  assabentat  de tot  el  que passa és bo,  però tantes 
associacions  probablement  siguin  inoperants.  En  el  següent  punts  tractaran  sobre 
l'Associació del Circuit, que també està dins de la B30, per tant hi ha dues associacions 
superposades.

El  NOPP pregunta  si  tantes  associacions  seran  inoperants  o  no  ho  seran.  Han  de  ser 
pràctics i la creació de tantes associacions potser és una fugida política endavant, i potser 
s'ho han de repensar entre tots, perquè costa molts esforços i diners, i han de mirar de ser 
pràctics i útils i estar en la línia de la reducció de l'Administració.

La majoria dels punts de l'ordre del dia d'avui no van en aquesta línia, sinó que en la de 
crear una major estructura administrativa. És aquesta la qüestió que planteja, sense parlar si 
és bo o dolent, ni si volen ser una illa o no.

La presidència indica que ha intentat explicar abans el tema del Consorci de Turisme i el 
NOPP diu que això és augmentar estructures, però en canvi és reduir una estructura que es 
deia Consorci de Turisme, eliminar-lo i que sigui el propi Consell Comarcal qui faci la funció i  
de la suma dels diferents municipis partirà un projecte estratègic en la línia de potenciació i 
dinamització de l'empresa i la indústria del territori, sumant sensibilitats. Evidentment que hi 
ha diferents tipus d'organismes, perquè probablement l'alcalde de Martorell no li interessa ni 
gens ni mica el Circuit de Catalunya, perquè li cau a l'altre punta del seu territori, en canvi és 
normal  que els  tres municipis  que tenen terrenys en el  Circuit  de Catalunya formin una 
Associació.

En qualsevol cas les interpretacions de cada grup han estat molt clares i les votacions són 
les següents:
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Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions: 8 (NOPP, CiU, ICV)

Per l'exposat i,

Exposició i descripció de fets
Vist  que  la  principal  aglomeració  industrial  de  Catalunya es  troba en els  municipis  que  
ocupen el tram de l’AP7/B-30, i que aquest àmbit territorial disposa d’una sèrie d’actius que li  
donen un extraordinari potencial (centres de recerca, universitats, empreses lligades a la  
innovació, infraestructures, equipaments referents a Catalunya, i uns municipis que compten  
amb una  xarxa de serveis  i  instal·lacions  de  qualitat),  i  que  ofereixen  la  possibilitat  de  
consolidar una estructura industrial,  de coneixement i  de recerca molt  competitiva en un  
context mediterrani, a escala europea. 

Vist que en data 23 de març de 2011, els ajuntaments que formen part del grup impulsor de  
B30, atenent les potencialitats del territori i la voluntat de promoure el seu desenvolupament,  
van  acordar  definir  una estratègia  de col·laboració  entre  empreses,  centres  de recerca,  
universitats,  ajuntaments,  organitzacions empresarials,  organitzacions sindicals  i  governs 
per potenciar la zona industrial i tecnològica que comprèn tot l'eix de la B30 i posicionar-la  
com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i,  
amb vocació de ser-ho, del Sud d’Europa. 

Vist que aquest àmbit ve delimitat pels termes municipals que es troben a l'àrea d'influència  
del tram de l'AP7 i l'AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i la Roca  
del Vallès i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del  
Vallès.

Vist la proposta d'Estatuts que regirà l'Associació Àmbit B-30.

Fonaments de Dret
Vist  que en el  seu article  13 s'estableix que cadascun dels socis ha de designar,  de la  
manera prevista pel règim jurídic de la seva pròpia entitat, el seu representant.

Vist que l'article 133.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text  
refós  de  la  llei  municipal  i  de  règim  local,  estableix  que  la  creació  d'organitzacions  
associatives  d'àmbit  català  cal  l'acord  de  creació  pres  pels  ens  locals  interessats  i  
l'aprovació dels estatuts pels quals s'ha de regir l'Associació en qüestió.

Vist  l’article 52.2.b) del Text  refós de la llei  municipal i  de règim local de Catalunya, en  
relació amb el 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de  
règim local, que atribueixen la competència per adoptar l’acord de creació i d’aprovació dels  
estatuts de l’associació al Ple municipal, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels  
seus membres.

Vist l’informe dels serveis jurídics municipals que consta a l'expedient administratiu.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA ACORDA:

1. Aprovar la constitució de l'Associació Àmbit B-30 de la qual formen part els Ajuntaments  
dels termes municipals que es troben a l'àrea d'influència del tram de l'AP7 i l'AP2 que va,  
en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i la Roca del Vallès i en sentit nord-sud  
entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès amb l'objectiu de definir i  
desenvolupar  una  estratègia  de  col·laboració  entre  empreses,  centres  de  recerca,  
universitats,  ajuntaments,  organitzacions empresarials,  organitzacions sindicals  i  governs 
per potenciar la zona industrial i tecnològica que comprèn tot l'eix de la B-30 i posicionar-la  
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com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i el  
Sud d'Europa.

2. Aprovar els  Estatuts que regiran l'Associació Àmbit B-30 que s'adjunten al  present acord  
i sotmetre'ls a informació pública en un termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat al  
Butlletí Oficial de la Província  i al tauler d’anuncis.

3. Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació,  
s'entendran aprovats, i es procedirà a la publicació del text literal dels mateixos.

4.  Nomenar al senyor Sergi Mingote Moreno com a representant de l'Ajuntament de Parets  
del Vallès en l'Associació de l'Àmbit  B-30, i  facultar-lo per adoptar i  executar els actes i  
acords necessaris per la seva efectivitat.

5.  Notificar  aquest  acord al  President  de l'Associació Àmbit  B-30 i  als  Ajuntaments que  
formen part de l'Associació Àmbit B-30.

ANNEX
ESTATUTS ÀMBIT B-30
TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació i naturalesa

Amb la denominació ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30 es constitueix aquesta entitat. 

L’Associació ÀMBIT B-30 (en endavant, l’Associació) té personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat jurídica i es regeix per aquests estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i per la 
normativa reguladora del dret de les associacions, i especialment per la Llei 4/2008, de 24 d’abril 
del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques (DOGC núm. 
5123, de 2 de maig de 2008) i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’Associació (BOE núm. 73, de 26 de març).

En tot allò no expressament regulat per l’esmentada normativa, s’apliquen les normes del Dret 
privat.

Article 2. Finalitats i activitats de l’Associació 

L’Associació té per objecte definir i desenvolupar una estratègia de col·laboració entre empreses, 
centres de recerca, universitats, administracions locals, organitzacions empresarials, 
organitzacions sindicals i governs per incentivar l’economia productiva a la zona industrial i 
tecnològica que comprèn l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar aquest 
territori com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, 
d’Espanya i del sud d’Europa

 Per aconseguir la seva finalitat, l’Associació pot dur a terme les activitats següents:

- Fer propostes d’ordre administratiu i territorial que incrementin la funcionalitat de l’àmbit.
- Promoure la recerca d’ajuts adreçats a l’economia productiva.
- Establir acords de col·laboració amb socis que puguin potenciar el projecte. 
- Encarregar estudis de prospecció i planificació estratègica. 
- Organitzar jornades de treball i jornades informatives.
- Constituir grups de treball sobre els diferents àmbits del projecte.
- Difondre i fer promoció de les activitats de l’Associació.

Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el Consell 
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General pot acordar la realització d’altres activitats que consideri convenients a l’efecte 
d’assolir les seves finalitats. 

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3. Àmbit territorial

L’àmbit territorial de l’Associació el forma la suma dels termes municipals que es troben a l’àrea 
d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i 
de la Roca del Vallès i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat 
del Vallès. Aquest àmbit no és excloent i és possible la incorporació d’altres municipis que 
comparteixin els objectius de l’Associació.

Les funcions de l’Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot 
actuar a la resta del territori de l’Estat Espanyol, així com a escala internacional.

Article 4. Domicili social

El domicili de l’associació s’estableix a Sabadell, plaça de Sant Roc, núm. 1 (08201) sense perju-
dici que el Consell General pugui modificar-ho quan ho consideri convenient.

El canvi de domicili caldrà notificar-ho a tots els associats i a la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques.

 2. Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipi associat.

 Article 5. Durada de l’Associació

La durada de l’Associació és per temps indefinit.

TITOL II. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

Article 6. Tipus

Els membres de l’Associació poden ser:
a) Membres fundadors
b) Membres ordinaris 
c) Socis honorífics

Article 7. Membres fundadors

Són membres fundadors de l’Associació les institucions i organitzacions que han impulsat la 
constitució de l’entitat, han elaborat i aprovat els presents estatuts i que es relacionen a l’annex 
1.
 
Article 8. Membres ordinaris

Poden optar a ser membres ordinaris de l’Associació les persones jurídiques relacionades amb el 
projecte. Les persones jurídiques poden sol·licitar per escrit la seva admissió a l’Associació. La 
sol·licitud ha d’anar acompanyada per l'aval de dos membres de l’Associació.

L’admissió s’aprova per majoria de dos terços dels membres del Consell General de l’Associació 
assistents a la reunió, segons estableix l’article 19.2 d’aquests Estatuts.
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Article 9. Membres honorífics

En són membres honorífics les persones físiques o jurídiques que, per la seva rellevància o 
aportació, són mereixedores d’aquesta qualificació, segons acord pres de forma unànime pel 
Consell General de l’Associació.

Article 10. Drets dels socis

1. Els membres fundadors i ordinaris de l’Associació tenen dret a:

a) Assistir al Consell General personalment o representats, intervenir-hi i exercir el dret a 
vot. La representació es confereix per escrit i és específica per a cada sessió. 

b) Ésser informats, un cop convocat el Consell General i amb prou antelació, dels 
assumptes que s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació verbal durant la reunió.

c) Elegir els membres dels òrgans de govern i ésser elegibles. 
d) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
e) Sol·licitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de l’Associació, sobre el 

nombre d’altes i baixes d’associats, a ser informats sobre l’estat de comptes i consultar 
els llibres de l’Associació.

f) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de l’Associació, 
d’acord amb les normes legals i estatutàries. 

g) Assistir, els seus representants, a tots els actes que organitzi l’Associació, així com 
formar part de les comissions que es creïn.

h) Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en la vida associativa en 
la forma que reglamentàriament es determini.

i) Exposar al Consell General tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la 
vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

j) Presentar propostes al Consell General, dins del termini que a l’efecte s’estableixi.
k) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
l) Recórrer les sancions disciplinàries que se li hagin imposat davant la següent assemblea 

ordinària del Consell General que se celebri.
m) Posseir un exemplar dels estatuts i dels Reglaments que s’elaborin.

2. Els representants dels associats a l’entitat tenen el ple exercici de tots els drets que 
corresponen estatutàriament o reglamentària a cadascun dels socis, sense necessitat 
d’habilitació específica al respecte.

3. Els membres honorífics tenen el dret d’assistir a les sessions ordinàries i extraordinàries del 
Consell General, amb veu, però sense vot.

4. La condició de membre no és transferible.

Article 11. Deures dels socis

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació, participant i contribuint per al millor 
compliment dels objectius de l’Associació i al prestigi de l’entitat, tot comportant-se, amb 
l’Associació i la resta de membres de l’entitat amb esperit de col·laboració.

2. Observar les normes establertes en aquests estatuts i col·laborar en la consecució de la 
finalitat de l’Associació.

3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació.

4. Contribuir amb aportacions en efectiu o en espècie per al funcionament de l’Associació.
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Article 12. Pèrdua de la condició de soci

Els socis poden ser donats de baixa de l'Associació per algun dels motius següents:

a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament per escrit al Consell General.
b) Per actuar contra els interessos i objectius de l’Associació, o incompliment greu d’alguna 

altra de les obligacions estatutàries, segons acord del Consell General en exercici de la 
potestat disciplinària i després d’audiència de l’interessat, d’acord amb el que estableix el 
Títol V d’aquests estatuts, regulador del procediment disciplinari.

c) Per impagament de les quotes.

TITOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 13. Òrgans de l’Associació

1. L’Associació s’estructura en els òrgans següents:

a) L’Assemblea General, que a tots els efectes es denomina Consell General.
b) La Presidència i les Vicepresidències.
c) La Junta Directiva, que passa a denominar-se Comissió Executiva.
d) La Secretaria
e) Les Comissions Tècniques 

2. Cadascun dels socis ha de designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la seva pròpia 
entitat, el seu representant a l’Associació. Un cop designats, ho ha de comunicar per escrit a la 
Presidència de l’Associació. 

3. Tots el càrrecs s’exerceixen gratuïtament.

Article 14. El Consell General 

1. El Consell General, que està constituït per la totalitat dels membres de l’Associació, és 
l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Associació, 
adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat d’altres òrgans de 
govern. 

2. La Presidència de l’Associació presideix les reunions del Consell General. En cas 
d’impossibilitat d’aquesta, l’ha de substituir la vicepresidència designada a l’efecte.

 
Article 15. Competències del Consell General 

El Consell General té les competències següents:

a) El nomenament i el cessament de la Presidència, les Vicepresidències i la Secretaria.
b) L’aprovació dels comptes anuals, el pla d’actuació anual, la gestió de l’òrgan de govern, i 

la memòria i el Pressupost anual de l’Associació.
c) Ratificar les conclusions i les propostes que li sotmeti la Comissió Executiva.

d) L’aprovació de l’import de les quotes de contribució al finançament de l’Associació, 
incloent-hi les aportacions al patrimoni.

d) L’aprovació de la modificació dels estatuts de l’Associació, si escau.
e) L’acord de fusió, federació i/o escissió de l’Associació amb altres entitats.
f) L’aprovació i/o la ratificació dels convenis de col·laboració signats per l’Associació amb 

altres entitats.
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g) Aprovar els Reglaments que desenvolupin els estatuts i les seves modificacions, així com 

el reglament de règim intern.
h) Resoldre els recursos que plantegin els socis contra els acords adoptats per la 

Presidència o la Comissió Executiva.
i) L’aprovació del nomenament de socis honorífics de l’Associació. 
j) Resoldre els expedients disciplinaris i els recursos contra sancions per faltes greus i molt 

greus, d’acord amb el que estableix l’article 30 d’aquests Estatuts.
k) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
l) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes 

públics, per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
m) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre 

òrgan de l’Associació.
n) Acordar la dissolució de l’Associació.

Article 16. Convocatòria del Consell General

1. El Consell General es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la seva 
Presidència, com a mínim dos cop a l’any:

a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’actuació de l’any 
següent.

b) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar els 
comptes anuals  i la gestió dels òrgans de govern de l'exercici anterior. 

2. La Presidència, quan ho sol·liciti un 10% dels membres de l’Associació, ha de convocar el 
Consell General amb caràcter extraordinari. L’assemblea extraordinària ha de tenir lloc en un 
termini màxim de trenta dies a comptar des de la sol·licitud de la mateixa.
 
3. El Consell General es convoca mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim: 

- L’ordre del dia.
- El lloc, que podrà ser diferent al del domicili social previst en aquests estatuts.
- La data.
- L’hora de la reunió en primera convocatòria.

4. Un nombre de membres que representi almenys el 10% dels socis pot sol·licitar a Presidència 
la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea del Consell General, la qual 
haurà d’incorporar-los en l’esmentat ordre del dia. Si aquesta ja ha estat convocada, la 
sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprès entre la recepció de la 
convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els associats de 
l’ampliació de l’ordre del dia.

5. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i per mitjans digitals dirigint-se a tots els membres d’acord amb la relació 
actualitzada d’associats que ha de tenir l’Associació.

6. Com a mínim tres dies abans de la data de la reunió les persones convocades han de tenir a 
disposició l’acta de la sessió anterior i qualsevol altra documentació relativa als temes a tractar 
en la reunió, documentació que es pot remetre via digital.

7. Si en l’assemblea general es pretén tractar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra 
membres de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el 
mateix acte una sessió extraordinària de l’assemblea general amb aquest punt com a únic punt 
de l’ordre del dia.
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Article 17. Funcionament del Consell General

1. Al començament de cada reunió del Consell General cal aprovar o esmenar l’acta de la sessió 
anterior. 

2. Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació; si no pogués, qui designi la Presidència de 
l'Associació.

3. El Consell General es constitueix vàlidament quan el nombre de persones associades 
presents o representades sigui igual o superior a un terç dels membres integrants.

Article 18. Representativitat dels vots 

A cada membre fundador i ordinari de l’Associació li correspon un vot.

Article 19. Acords del Consell General 

1. El Consell General pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, als estatuts o als 
fins de l’Associació.

2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, per majoria 
simple de vots dels seus membres presents o representats. Hi ha majoria simple quan hi han 
més vots afirmatius que negatius. 

És necessari el vot favorable de dues terceres parts dels assistents per prendre acords relatius a:

a) L’aprovació del Pressupost, del pla d’actuació, dels comptes anuals, de la gestió dels 
òrgans de govern i de les aportacions en efectiu o en espècie dels socis per al 
funcionament de l’Associació. 

b) L’admissió dels socis ordinaris.
c) La resolució dels expedients disciplinaris per les infraccions comeses pels socis i sòcies.

3. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’Associació 
s'adoptaran en sessió extraordinària, convocada a aquests efectes, en la qual estiguin presents o 
representats més de la meitat del total de socis. L'aprovació es fa per majoria de dos terços dels 
assistents. Si no s'assolís aquest quòrum d'assistència en primera convocatòria, s'adoptarien per 
majoria de dos terços dels vots presents o representats en segona convocatòria. A la 
convocatòria, s’informarà suficientment de la necessitat d’aquest quòrum. 

 
4. La votació del acords és a mà alçada. Ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% dels 
associats presents o representats en la reunió o quan la Presidència ho estimi oportú.
 

5. Els associats que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’Associació, no puguin votar un 
determinat punt de l’ordre del dia no es computen als efectes d’establir la majoria necessària per 
a adoptar l’acord.

6. Els acords adoptats segons aquests estatuts vinculen a tots els membres de l’Associació, 
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar. 

Article 20. La Presidència i les Vicepresidències. 
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1. La Presidència, l’ha d’exercir un Ajuntament o una administració local d’entre els que 

estiguin associats.

2. A l’efecte d’escollir les vicepresidències, s’estableixen 6 blocs de representació: 

a) Ajuntaments i administracions públiques.
b) Universitats
c) Centres de recerca i parcs tecnològics
d) Organitzacions empresarials
e) Organitzacions sindicals 
f) Empreses

3. Hi ha vuit vicepresidències, de les quals una s'elegeix d'entre les organitzacions 
empresarials, una altra entre les sindicals, una entre els centres de recerca i parcs 
tecnològics, una entre les universitats, una entre les empreses i tres d'entre els 
ajuntaments i administracions públiques. Cal vetllar perquè cap organització, directament 
o a través d’ens dependents, ostenti més d’una vicepresidència en representació de 
blocs diferents.

4. El Consell General nomenarà la presidència i les vicepresidències, que seran 
proposades pels respectius blocs de representació.

5. La presidència i les vicepresidències s’exerceixen per un període de quatre anys 
prorrogables, com a màxim, per un segon període de quatre anys. 

6. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot 
esdevenir-se per:

a) Renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els 
motius.

b)  Baixa com a membre de l’Associació.
c) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el 

que estableix el Títol V dels presents estatuts.

7. Les vacants que es produeixin en aquests òrgans s'han de cobrir en la primera reunió del 
Consell General que tingui lloc. Mentrestant, un membre del respectiu bloc de 
representació pot ser nomenat per la Comissió Executiva per cobrir la vacant 
provisionalment.

8. Funcions de la Presidència del Consell General:

a) Exercir l’alta direcció de l’Associació.
b) Executar i vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell General.
c) Elaborar la proposta de pressupost i la liquidació dels comptes conjuntament amb la 

Secretaria de l'Associació.
d) Elaborar, conjuntament amb la resta de membres de la Comissió Executiva, el pla 

d'actuació anual i la memòria d'actuació.
e) Representar judicial i extrajudicialment l’Associació.
f) Subscriure en nom de l’Associació els contractes i convenis per a l’acompliment de les 

seves finalitats.
g) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del 

Consell General i de la Comissió Executiva.
h) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat
i) Sol·licitar subvencions de les diferents Administracions públiques.
j) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació. 
k) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General.

9. Funcions de les Vicepresidències
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a) Són atribucions de les Vicepresidències les que la Presidència del Consell General li 

delegui i les que li siguin atribuïdes pel Consell General en execució dels seus acords.

b) Les Vicepresidències substitueixen la Presidència del Consell General en els casos de 
vacant, d’absència, impossibilitat i malaltia, per l’ordre que estableixi el Consell 
General o, si no n’hi ha, pel que disposi la Presidència del mateix.

Article 21. La Comissió Executiva

1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de caràcter permanent que administra i representa 
l’Associació, sense perjudici de les atribucions pròpies del Consell General com a òrgan suprem.

2. La Comissió Executiva estarà formada per la Presidència, les vuit Vicepresidències i la 
Secretaria de l'associació.

3. La Secretaria, que tindrà veu i vot, l’exercirà el membre que ho sigui de l’Associació; si no 
pogués, qui designi la Presidència.  

Article 22. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva

1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure 
d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’Associació i de participar en les 
deliberacions i en l’adopció d’acords.

2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon 
administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’Associació, 
actuant sempre en benefici d’aquesta. Així mateix, han de guardar secret de les informacions 
confidencials relatives a l’Associació, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.

3. Els membres de l’òrgan de govern responen dels danys que causin a l’Associació per 
incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici de llurs 
funcions.

Article 23. Competències de la Comissió Executiva

Es competència de la Comissió Executiva:
a) Dirigir el procés de promoció, desenvolupament i participació per potenciar la zona 

industrial i tecnològica que comprèn tot l'eix de la B-30, i aprovar els documents que se’n 
derivin, d’acord amb les directrius aprovades pel Consell General. 

b) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la 
Llei per tal de complir les finalitats de l’Associació; així mateix, complir les decisions 
preses pel Consell General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquest 
òrgan estableixi.

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

d) Crear i potenciar les Comissions Tècniques que s’escaiguin, donant-ne compte al Consell 
General per tal d’aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, 
nomenar la presidència i secretaria tècnica de cadascun d’aquests grups i autoritzar els 
actes que projectin dur a terme.

e) Lliurar al Consell General els resultats dels debats i dels treballs que es vagin elaborant 
en el decurs de les diferents fases del desenvolupament de la finalitat i proposar-li 
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l’aprovació d’aquells acords que estiguin dins la seva competència. 

f) Aprovar les propostes dels pressupostos, les liquidacions de comptes, els plans 
d’actuació i els programes anuals d’activitats abans de ser presentats al Consell General.

g) Aprovar la contractació, inclosa la del personal, que pugui tenir l’Associació i la despesa 
en general, dins les previsions pressupostàries.

h) Acceptar subvencions de les diferents Administracions públiques i donacions de 
qualsevol tipus.

i) Acordar els convenis de col·laboració de l’Associació amb altres entitats amb ratificació 
preceptiva posterior del Consell General.

j) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació. 

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne 
compte en la primera reunió del Consell General.

l) Proposar els acords per a la fixació de la forma i import/s de la contribució al sosteniment 
de l’Associació per a l’aprovació preceptiva posterior del Consell General.

m) Proposar l’ingrés dels membres honorífics al Consell General

n) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General.

Article 24. Funcionament de la Comissió Executiva

1. Presideix la Comissió Executiva el president de l'Associació. 

2. Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació; si no pogués, l'exerciria el 
vicepresident que designi la Presidència.

3. La Comissió Executiva requereix per constituir-se la majoria dels seus membres. 

4. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la 
Presidència, almenys dos cops l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui 
convocada per la Presidència o a petició d’un terç del nombre de membres d’aquell 
òrgan. En tots els casos caldrà citar als seus membres amb un mínim de cinc dies 
d’antelació. La convocatòria es farà per mitjans digitals.

5. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria dels seus membres presents 
o representats. Els acords presos s’han de fer constar en el llibre d’actes i els ha de 
signar la Secretaria i Presidència de la Comissió Executiva. En iniciar-se cada reunió, 
s’ha d’aprovar o ratificar l’acta de la sessió anterior. A cada membre de Comissió 
Executiva li correspon un vot.

6. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels socis davant el Consell 
General, sense perjudici de la seva immediata executivitat a tots els efectes. El Consell 
General tan sols pot revocar l’acord dictant les recomanacions sobre el contingut del nou 
acord que hagi de dictar la Comissió Executiva; aquestes instruccions han d’ésser 
obligatòriament seguides per la Comissió Executiva.

7. La Comissió Executiva es pot reunir mitjançant teleconferència, videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui presència física dels membres, 
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si la convocatòria s’efectua amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de 
sessió no presencial. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels 
assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les 
deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el 
president. En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells que 
hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència o hagin emès el vot per correu 
electrònic. La convocatòria de les reunions correspon a la Presidència i ha de contenir 
l’ordre del dia amb els punts a tractar.

8. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a 
criteri de la Presidència, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, 
comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets 
d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i se’n garanteixi 
l’autenticitat. 

Article 25. La Secretaria de l’Associació

1. El Consell General ha de designar una persona per a la Secretaria de l’Associació, que 
s’encarrega d’estendre les actes de les reunions dels òrgans col·legiats i dels acords 
adoptats, així com de custodiar la documentació, lliurar, quan calgui, certificacions dels 
acords i també de portar els llibres de registre dels socis i acords de l’Associació.

2. El càrrec de secretari o secretària comporta el de tresorer. És funció de la Tresoreria 
complir els deures comptables previstos en aquests estatuts, custodiar els llibres, 
presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici al Consell General perquè els 
aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

3. Per exercir el càrrec de secretari o secretària cal ser membre de l’Associació. 

4. El càrrec de secretari o secretària té una durada de quatre anys, prorrogable per un 
segon mandat de quatre anys més.

5. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot 
esdevenir-se per:
1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els 

motius.
2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
3. Baixa com a membre de l’Associació.
4. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que 

estableix el Títol V dels presents estatuts.

6. La Secretaria podrà ser assistida en les seves funcions per un membre de l’òrgan al qual 
representi.

Article 26. Les Comissions Tècniques

1. La Comissió Executiva pot constituir les Comissions Tècniques que consideri convenients, si 
bé n’haurà de donar compte al Consell General.

2. Les Comissions Tècniques constituïdes presentaran almenys un cop a l’any el contingut dels 
seus treballs al Consell General.

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 27. Patrimoni fundacional.
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L’Associació no disposa de Patrimoni en constituir-se.

Article 28. Recursos econòmics

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

a) Quotes anuals dels membres fundadors i ordinaris.
b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes.
c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, si escau.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

2. El Consell General, quan aprovi el pressupost anual, ha de fixar les aportacions inicials i 
anuals dels socis. Aquestes poden ser en efectiu o en espècie. Les aportacions extraordinàries o 
vinculades a projectes s’han d’aprovar en cada cas. 

Article 29. Pressupost i comptes anuals

1. El pressupost anual de l’Associació l’elabora la Presidència amb l'assessorament de la 
Secretaria i l’ha d’aprovar el Consell General amb validació prèvia a la Comissió Executiva. 
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el dia de l’acte 
de constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent.

T Í T O L V. RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 30. Procediment disciplinari

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'Associació, segons el que 
estableixi el reglament intern. 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Presidència nomena un instructor, que tramita 
l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 30 dies, amb audiència prèvia del 
presumpte infractor.

El Consell General és l’òrgan competent per a resoldre els expedients disciplinaris. La resolució 
que adopti haurà de ser motivada, i caldrà el vot favorable de dues terceres parts dels assistents. 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades pel Consell General, les persones 
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant 
el primer consell general que tingui lloc. 

T Í T O L VI. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 31. Dissolució de l’Associació

L’Associació es dissol per acord del Consell General convocat de manera extraordinària amb 
aquesta finalitat, i adoptat amb els requisits de quòrum establerts a l’article 19.3 d’aquests 
estatuts.
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Article 32. Liquidació i destinació del patrimoni
 
1. Un cop acordada la dissolució, el Consell General adoptarà les mesures adients, tant pel que 
fa a la destinació del béns i drets de l’Associació com a l’extinció i liquidació de qualsevol 
operació pendent.

2. En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l’Associació en el moment de la dissolució 
s’aplicarà a la realització d’activitats vinculades als objectius i finalitats de l’Associació, sense que 
es pugui distribuir entre el associats, i sempre segons allò que estableix l’article 314, apartats 4 a 
8, de l’esmentada Llei 4/2008.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El primer mandat de la Presidència i de les vicepresidències  nomenades en representació 
dels municipis o de les administracions locals, així com el de la secretaria si aquesta també 
fos representant d’una administració local, serà des del nomenament fins a la constitució de 
les noves corporacions locals sorgides de les eleccions municipals de 2015.

Annex 1. Membres fundadors

Relació ajuntaments 
Relació universitats 
Relació centres de recerca 
Relació parcs tecnològics 
Relació organitzacions empresarials 
Relació organitzacions sindicals
Relació entitats 

5. Aprovar, si escau, la modificació dels Estatuts de l’Associació de Municipis Parc 
Territorial del Circuit
La  presidència  explica  que  aquest  punt  és  molt  tècnic,  i  per  aquest  motiu  el  secretari 
facilitarà els detalls.

Indica  que l'Associació  de Municipis  Parc Territorial  del  Circuit  ha  aconseguit  des  de la 
constitució desencaiar un tema importantíssim. S'ha engegat el Pla director,  el document 
més necessari pel Circuit de Catalunya i pel seu entorn. Parets forma part d'una manera 
important  del  sector  Circuit  de  sòl  al  costat  del  Circuit  i  començar  a treballar  en el  Pla 
director i que hi hagi una data és important per tot l'entorn, perquè el Circuit de Catalunya és 
un dels motors d'atracció turística i de desenvolupament econòmic de l'entorn. Els col·loca 
en el mapa no només a nivell nacional, sinó també internacional i el Circuit és molt més que 
el  Circuit,  ja  que són 450 hectàrees que el  rodegen i  que hi  ha  moltes possibilitats  de 
desenvolupament i Parets ha de jugar un paper cabdal.

La proposta proposa unes petites modificacions que el secretari passarà a llegir.

Pren la paraula el secretari i exposa que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de febrer de 
2012 va aprovar la constitució de l’Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit, de la 
qual en formen part els Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb l’objectiu d’establir i de coordinar les actuacions d’abast 
municipal en l’àmbit del Circuit de Velocitat de Catalunya.

Una  vegada  aprovats  definitivament  els  Estatuts  de  l’Associació  per  part  de  tots  els 
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ajuntaments i el Consell Comarcal es va sol·licitar inscripció dels Estatuts de l’Associació de 
Municipis  al  Registre  d’Organitzacions  Associatives  d’Ens Locals  de  la  Direcció  General 
d’Administració Local.

La Subdirecció General d’Estudis i Coordinació del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la generalitat de Catalunya, va emetre un informe en el qual es formulen 
una sèrie d'esmenes al contingut del Estatuts que s'havien aprovat.

Les esmenes fan referència a la incorporació de l'article 6 Membres, l'article 7 Drets dels 
socis,  article  8 Deure dels  socis,  i  article  9 Pèrdua de la  condició  de soci,  que queden 
regulats d'acord  amb la proposta formulada per l'Associació i d'acord amb l'informe de la 
Generalitat.

Així mateix, s'incorporen en l'article 26 la majoria que es requereix de l'Associació, de dues 
terceres parts per aprovar una fusió de l'Associació amb una altra i la mateixa majoria de 
dues terceres parts per dissoldre l'Associació.

Una vegada realitzada la modificació, es proposa al Ple aprovar la modificació dels Estatuts 
de  l’Associació  de  Municipis  Parc  Territorial  del  Circuit,  de  conformitat  amb el  text  que 
s’adjunta.

Intervé la presidència i informa que l'Ajuntament de Montmeló i Granollers ho van aprovar el 
passat dimarts dia 27.

Pren la paraula la portaveu del grup del NOPP, la senyora Martí, i pregunta si l’Associació de 
Municipis  Parc Territorial  del  Circuit  se solapa amb l'Associació de Municipis  de la  B30, 
perquè està formada per tres municipis, que alhora formen el Circuit, i també estan a la B30.

Aquesta vegada han tingut més temps, encara que es porta a aprovació la modificació d'uns 
punts concrets dels Estatuts i se'ls han llegit, i que es van aprovar en el seu dia, i que el 
NOPP es va abstenir. En aquella reunió es van dir diverses coses com que l’Associació de 
Municipis Parc Territorial del Circuit no tindria despeses, però han mirat i llegit els articles 
dels  Estatuts  i  hi  ha  bastants  apartats  que  fan  referència  al  tema  de  l'elaboració  dels 
pressupostos, com per exemple l'article 17 d) Elaborar el pressupost, aprovar la contractació 
inclosa la de personal que pugui tenir l'Associació i la despesa general dins de les previsions 
pressupostàries.

L'Associació  proposa  en  l'esmentat  article  la  contractació  de  personal.  També hi  ha  un 
apartat  concret  la  clàusula  24.2,  que  es  fixaran  les  aportacions  dels  socis.  Diu  que 
l'Associació comptarà amb els següents recursos econòmics: a) Aportacions ordinàries o de 
funcionament de l'Associació;  b)  Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes;  c) 
Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, en el seu cas.

També  hi  ha  en  un  apartat  la  possibilitat  de  subscriure  préstecs  o  crèdits.  Se  li  dóna 
importància a tot  el  tema econòmic,  hi  haurà si  més no,  un pressupost,  personal,  unes 
despeses.

També es va dir que les reunions de l'Associació sempre tindrien lloc a Montmeló, però en 
l'article 18 dels Estatuts no diu això, sinó que tindran lloc on es convoquin.

L'Associació està formada per tres municipis i el Consell Comarcal. Quatre administracions, 
però l'article 10 recull sis òrgans. O sigui, que són quatre i són sis òrgans. Com no hi vagin 
tots els regidors de cada ajuntament. Tot és forçat, perquè són quatre entitats i s'estableix a 
l'article 10 que l'Associació s'estructura en els òrgans següents:  L'assemblea general, la 
Junta  directiva  que  passarà  a  denominar-se  Comitè  Executiu;  la  presidència  i 
vicepresidència  del  Consell  Territorial  General,  la  presidència  del  Comitè  Executiu  i  les 
Comissions Sectorials. Tot això no quadra. És d'una complicació que costa molt d'entendre i 
semblen fugides endavant, complicacions, que es fa feixuc quan es llegeix. Com poden ser 
quatre i tenir sis òrgans, no podran anar-hi a tots i com es pot tenir la previsió del règim 
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econòmic.

La senyora Martí reitera que és una complicació i un solapament, per l'exposat el NOPP 
s'absté. Sap que és un punt de modificació dels Estatuts, però ha fet el comentari perquè ara 
ha tingut més temps per llegir-se els Estatuts.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa el seu grup va votar a favor 
quan es van aprovar els Estatuts de l'Associació,  perquè Parets mirés al  Circuit  i  saber 
atraure activitats, ja siguin industrials, lúdiques o comercials. En la modificació hi ha diversos 
punts, amb els qual no acaba d'estar d'acord i com en les intervencions CiU sempre va al  
darrera del NOPP, a vegades es repeteix, però hi ha una qüestió que és clara i és que sí que 
estan  d'acord  en  què  per  accions  concretes  s'hagin  de  fer  aportacions  puntuals  en 
l'Associació, el que no li  agrada tant és que s'hagin de fer aportacions sistemàticament i 
quantificar-les.

CiU ha vist, cosa que no li agrada, que les cessions que es facin de l'Associació no seran 
públiques. Com a regidors de l'Ajuntament esperen d'alguna manera o una altra tenir una 
acta de les cessions.

El seu grup està totalment en contra que en la clàusula 17 posi aprovar la contractació 
inclosa  la  del  personal  que  pugui  tenir  l'Associació.  No  és  el  millor  moment  per  a  cap 
administració d'haver d'engreixar personal i això s'hauria de fer des dels tres pobles que 
formen part de l'Associació. Si s'està a temps aquest seria un dels punts que CiU voldria que 
es modifiqués.

Hi ha algun altre punt amb el qual no acaba d'estar d'acord i com no han pogut acabar de 
llegir totes les clàusules i tots els punts detingudament, tot i estar a favor amb la finalitat que 
es proposa des de l'Associació, pel que fa referència a la modificació, CiU s'absté.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que en el seu moment va 
donar el vistiplau a l'Associació. Avui es discuteixen unes modificacions i no es discuteix un 
altre cop la creació de l'Associació. Li sorprèn que tot i el que s'ha dit s'abstinguin. Tot és una 
mica surrealista.  Aprova el  fet  del  canvi,  perquè són canvis  tècnics,  que no tenen més 
transcendència. D'aquest tema ja van parlar i si algú té ganes de perdre el temps publicitant 
el tema un altre cop, que ho faci en un altre moment, però que no ho faci en un Ple que està  
tan atapeït.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que el seu grup en el seu 
dia van aprovar el punt del Circuit i ara vota a favor de la modificació.

La presidència indica que a la pregunta efectuada pel grup del NOPP, respecte a si era una 
solapació, contesta que no ho és. Si han de mirar els diferents organismes en què estan 
junts, ha de dir que totes les administracions i tots els organismes, són solapacions. Parets 
coincideix amb Granollers en Localret, amb la Red del Clima i amb l'Associació del Circuit i 
són  òrgans  diferents,  no  se  solapen.  La  feina  que  es  desenvoluparà  en  el  Circuit  de 
Catalunya, amb l'Associació de Municipis pel Circuit, no és la que es farà amb la B30, per 
aquest motiu els òrgans no se solapen.

La  portaveu  del  NOPP parlava  sobre  que  veu coses molt  curioses  i  molt  complicades. 
L'equip  de govern  no ho veu ni  tan  curiós  ni  tan  complicat.  Quan diu  que s'organitzen 
diferents òrgans, als òrgans no és que hagin d'anar els regidors, sinó que s'organitzen els 
òrgans en els quals hi ha un treball tècnic, i molt d'aquest treball tècnic hi haurà gent que 
l'encapçali.

Quan posa que si s'ha de contractar o no s'ha de contractar, evidentment en el moment que 
s'elabori  el  Pla director  i  cada territori  digui quins indrets i  quines parts es té un interès 
perquè es desenvolupi, la ciutat del motor, etc. hi haurà d'haver-hi algú que s'encarregui de 
portar-lo a terme. Quan es refereix a contractació bàsicament es refereix a aquest aspecte.
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La presidència per deixar tranquil tothom, ja que s'intenta enterbolir sobre si hi haurà costos, 
explica  que  en  el  pressupost  de  2013  de  l'Ajuntament,  que  s'aprovarà  el  dia  22  de 
desembre, hi ha 0 € destinats a l'Associació de Municipis del Circuit. Això vol dir que tot el 
que  s'hagi  de  treballar  s'avançarà,  en  el  moment  que  hi  hagin  costos,  l'Ajuntament  ho 
proposarà en les diferents comissions, i explica als diferents grups que portaran els temes 
que generen inquietud a les diferents comissions per parlar-ne de qualsevol qüestió que 
suposi un cost i les sessions seran públiques com tota la resta d'òrgans i es faran arribar als 
diferents grups.

És un projecte que avança i que ha avançat en una bona línia amb el Pla director, però és 
un projecte embrionari, que busca l'oportunitat. En el moment que tingui un cost, es  posarà 
sobre la taula i es valorarà si a Parets li compensa o no estar-hi. Es farà com amb la resta 
d'organismes.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions: 7 (NOPP, CiU)

Per l'exposat i,

Exposició i descripció de fets
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de febrer de 2012 va aprovar la constitució  
de  l’Associació  de  Municipis  Parc  Territorial  del  Circuit,  de  la  qual  en  formen  part  els  
Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès  
Oriental, amb l’objectiu d’establir i de coordinar les actuacions d’abast municipal en l’àmbit  
del Circuit de Velocitat de Catalunya.

Vist que una vegada aprovats definitivament els Estatuts de l’Associació per part de tots els  
seus membres, es va sol·licitar la inscripció de l’Associació de Municipis Parc Territorial del  
Circuit  en  el  registre  d’Organitzacions Associatives  d’Ens  Locals  de la  Direcció  General  
d’Administració Local.

Vist l’informe emès per la Subdirecció General d’Estudis i Coordinació del Departament de  
Governació i Relacions Institucionals de la generalitat de Catalunya, en el qual es formulen  
algunes observacions en relació amb el Estatuts 

Vista la proposta de modificació del Estatuts de l’Associació de Municipis Parc Territorial del  
Circuit, que incorpora un Títol II relatiu als membre de l’Associació, i els seus drets i deures,  
i esmenes en els articles 26 i 27 relatius als processos de fusió i dissolució de l’Entitat.

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

1.  Aprovar  la  modificació  dels  Estatuts  de  l’Associació  de  Municipis  Parc  Territorial  del  
Circuit, de conformitat amb el text que s’adjunta al present acord, per afegir un Títol II relatiu  
als membre de l’Associació, i  els seus drets i  deures, i  esmenes en els articles 26 i 27  
relatius als processos de fusió i dissolució de l’Entitat.

2.  Sotmetre el  present  acord al  tràmit  d’informació pública en un termini  de trenta dies,  
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i als taulers d’anuncis de  
l’Ajuntament.

3.  Acordar que transcorregut el termini anterior, sense que s’hagin presentat al·legacions,  
s’entendrà aprovat definitivament, i es procedirà a la publicació del text literal dels articles  
modificats.
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ANNEX
ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 

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

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

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

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

Clàusula 2. Seu social.

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

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

Clàusula 3. Duració de l'Associació.

L'Associació tindrà una durada indefinida. 

Clàusula 4. Objectiu i finalitats de l'Associació.

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

2. Detectar les potencialitats de l'entorn del Circuit de velocitat de Catalunya mitjançant l'anàlisi 
de  noves oportunitats (culturals, hoteleres, infraestructures, paisatgístiques, ambientals) a 
part de les econòmiques i esportives.

3.  Proposar la programació i ubicació territorial del dimensionat real de la demanda de nous 
espais i àmbits per al funcionament integral del Circuit i el territori considerant els següents 
factors: 

- d'especificitat respecte el programa estricte del Circuit de velocitat de Catalunya. 
-  de  compatibilitat  entre  el  programa  del  Circuit  de  velocitat  de  Catalunya  i  altres  
programes dels municipis. 
-  de  gestió  conjunta  del  programa  territorial  pels  municipis,  les  administracions  
supramunicipals i el propi ens del Circuit. 
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- de vinculacions mediambientals del territori ordenat.

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

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

Clàusula 5. Règim jurídic aplicable a l'Associació.

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

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

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

La contractació d'obres, subministres i serveis, s'ha d'adaptar a la Llei de Contractes del Servei 
Públic. 

TITOL II. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

Clàusula 6.  MEMBRES

Els  membres  de  l’Associació  seran  l'Ajuntament  de  Granollers,  Montmeló,  Parets  del 
Vallès i el Consell Comarcal.
 
Poden optar a ser membres de l’Associació els ens locals relacionats amb els objectius i 
finalitats de l'associació.  Els ens locals poden sol·licitar per escrit la seva admissió a 
l’Associació.   La  sol·licitud  ha  d’anar  acompanyada  per  l'aval  de  dos  membres  de 
l’Associació.

L’admissió  s’aprova  per  majoria  de  dos  terços  dels  membres  del  Comitè  Territorial 
General de l’Associació assistents a la reunió.

Clàusula 7. Drets dels socis

1. Els membres del Consell Territorial General de  l’Associació tenen dret a:

a)  Assistir  al  Consell  Territorial  General  personalment  o  representats,  intervenir-hi  i  
exercir el dret a vot. La representació es confereix per escrit i és específica per a cada 
sessió. 
b) Ésser informats, un cop convocat el Consell Territorial General i amb prou antelació, 
dels assumptes que s’hagi previst  de tractar-hi  i  rebre’n informació verbal durant la 
reunió.
c) Elegir els membres dels òrgans de govern i ésser elegibles. 
d) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
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e) Sol·licitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de l’Associació, sobre 
el  nombre  d’altes  i  baixes  d’associats,  a  ser  informats  sobre  l’estat  de  comptes  i 
consultar els llibres de l’Associació.
f) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de l’Associació, 
d’acord amb les normes legals i estatutàries. 
g) Assistir, els seus representants, a tots els actes que organitzi l’Associació, així com 
formar part de les comissions que es creïn.
h)  Rebre  informació  de  les  activitats  socials  i,  en  general,  participar  en  la  vida 
associativa en la forma que reglamentàriament es determini.
i) Exposar al Consell Territorial General tot el que considerin que pugui contribuir a fer 
més plena la  vida  de  l’Associació  i  més eficaç  la  realització  dels  objectius  socials 
bàsics.
j)  Presentar  propostes al  Consell  Territorial  General,  dins del  termini  que a  l’efecte 
s’estableixi.
k) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
l) Posseir un exemplar dels estatuts i dels Reglaments que s’elaborin.

2. Els representants dels associats a l’entitat tenen el ple exercici de tots els drets que 
corresponen estatutàriament  o  reglamentària  a  cadascun  dels  socis,  sense  necessitat 
d’habilitació específica al respecte.

4. La condició de membre no és transferible.

Clàusula 8. Deures dels socis

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació, participant i contribuint per al millor 
compliment dels objectius de l’Associació i al prestigi de l’entitat, tot comportant-se, amb 
l’Associació i la resta de membres de l’entitat amb esperit de col·laboració.

2. Observar les normes establertes en aquests estatuts i col·laborar en la consecució de la 
finalitat de l’Associació.

3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació.

4. Contribuir amb aportacions en efectiu o en espècie per al funcionament de l’Associació. 

Clàusula 9. Pèrdua de la condició de soci

Els socis poden ser donats de baixa de l'Associació per algun dels motius següents:

a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament per escrit al Consell Territorial General.
b)  Per  actuar  contra  els  interessos  i  objectius  de  l’Associació,  o  incompliment  greu 
d’alguna altra de les obligacions  estatutàries,  segons  acord  del  Consell  Territorial 
General  
c) Per impagament de les aportacions que s'hagin acordat.

TÍTOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ 

Clàusula 10. Òrgans de l'Associació.

L'Associació s'estructura en els òrgans següents:
 

a) L'assemblea general, que a tots els efectes es denominarà Consell Territorial  General. 
b) La Junta directiva que passarà a denominar-se: Comitè Executiu. 
c) La presidència i vicepresidència del Consell Territorial General. 
d) La presidència del Comitè Executiu. 
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e)  Les  Comissions  Sectorials  que desenvoluparan exclusivament  funcions  d'informe i 

consulta o de proposta amb la finalitat d'ésser òrgans de participació pel bon funcionament de 
l'Associació. 

Clàusula 11. Consell Territorial General.

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

2. El Consell Territorial General format inicialment pels membres següents: 
- Els respectius alcaldes/ses dels municipis que integren l'Associació i el president del  
Consell Comarcal. 
- 2 representants de cada un dels municipis que ostenten la condició de regidors. 
- 2 representants del Consell Comarcal que ostenten la condició de consellers.

Cadascun dels representants tindrà dret a vot que serà indelegable. 

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

El Consell Territorial General estarà presidit per l'alcalde de Montmeló. Hi haurà un vicepresident, 
càrrec que correspon a l'alcalde de Granollers. 

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

Clàusula 12. Competències del Consell Territorial General.

El Consell Territorial General té les següents competències: 

a) L'elecció i el cessament de la presidència del Comitè Executiu i dels membres del  
Consell Executiu i controlar-ne l'activitat. 
b) L'aprovació del pressupost anual de l'Associació elaborat pel Comitè Executiu i la  
ratificació de l'import  de  les  quotes  de  contribució  i  sosteniment  de  l'Associació  
proposades prèviament pel Comitè Executiu. 
c) Aprovar, si s'escau, la modificació d'aquests estatuts. 
d) Aprovar els reglaments que desenvolupin els estatus i les seves modificacions, així  
com el reglament de règim intern. 

 e) Resoldre els recursos que plantegin pels socis entre els acords adoptats pel Comitè 
Executiu. 
f) La ratificació dels acords del Consell Executiu de nomenament de socis extraordinaris 
de l'Associació. 
g) Acordar la dissolució de l'Associació. 
h) Acordar la baixa o la separació definitiva dels associats. 
i) La disposició i alienació de béns i drets de l'Associació. 
j) La ratificació dels convenis realitzats amb altres entitats públiques o privades. 
k)Qualsevol altre competència no atribuïda expressament a altres òrgans i totes aquelles 
que li corresponguin per analogia al Ple dels Ajuntaments segons les lleis i reglaments de 
règim local. 

Clàusula 13. Convocatòria del Consell Territorial General.

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

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

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

aprovades.

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

Clàusula 14. Funcionament del Consell Territorial General.

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

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

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

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

4. El  Consell  Territorial  General  es  constitueix  vàlidament  en  primera  convocatòria  amb 
l’assistència d'un terç dels seus membres. Aquest quòrum s'ha de mantenir durant la sessió.

Si la sessió no es pogués celebrar per manca de quòrum d'assistència, s'entendrà reiterada la 
mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per mitja hora més tard. Si no s'obté el  
quòrum establert, es suspendrà la sessió. 

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

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

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

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels seus membres presents. En cas d'empat 
el vot de qui presideix és diriment o s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor  
superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions. 
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Sens perjudici del paràgraf anterior, serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts dels 
associats per adoptar els acords relatius a: 

a) Modificació dels Estatus. 
b)  La  federació  o  fusió  amb  altres  associacions  així  com  l'escissió  o  transformació  de 
l'Associació. 
c) L'alineació o disposició de béns. 
d) La dissolució de l'entitat. 

Clàusula 15. La Presidència i Vicepresidència del Consell Territorial General

1. Son atribucions de la presidència del Consell Territorial General

a) Exercir l'alta direcció de l'Associació. 
b)  Executar  i  vetllar  per  l'acompliment  dels  acords  adoptats  pel  Consell  Territorial  
General. 
c) Representar de manera judicial i extrajudicial l'Associació. 
d) Subscriure en nom de l'Associació els contractes i convenis per l'acompliment de les 
seves finalitats. 
e) Sol·licitar i acceptar subvencions de les diferents administracions públiques o d'altres 
ens. 
f) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del 
Consell Territorial General. 
g) Qualsevol altre que li vingui assignada pel Consell Territorial General. 
Així com totes aquelles que essent inherents a les comeses pròpies de l'Associació, la 
normativa del règim local li atribueixi a l'Alcalde. 
Llevat de les lletres c), f) i g) d'aquest apartat, són delegables en la vicepresidència  
totes les atribucions. 

La  presidència  del  Consell  Territorial  General  podrà  delegar  en  la  presidència  del  Comitè 
Executiu les atribucions regulades en els apartats d) i e) d'aquest article. 

2. Son atribucions de la vicepresidència del Consell Territorial General les que la presidència del 
Consell Territorial General li delegui i les que siguin atribuïdes pel Consell Territorial General en 
execució dels seus acords. El vicepresident substitueix a la presidència del Consell Territorial 
General en els casos de vacant, d'absència, impossibilitat o qualsevol altre causa justificada. 

Clàusula 16. El Comitè Executiu.

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

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

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

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

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

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

Clàusula 17. Competències del Comitè Executiu.

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

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

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

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

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

f) Acceptar donacions de qualsevol tipus.

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

h) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici al Consell Territorial General perquè 
els aprovi i confeccionar els pressupost de l'exercici següent. 

i) Aprovar els acords per a la fixació de la forma i import de la contribució al sosteniment de 
l'Associació amb notificació posterior al Consell Territorial General.

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

Clàusula 18. Funcionament del Comitè Executiu.

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

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

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

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

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

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

7. La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que cal debatre i els expedients 
corresponents i haurà de fer-se com a mínim amb una antelació de dos dies hàbils.
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8. Les sessions no seran públiques

Clàusula 19. Presidència del Consell Executiu.

1. La presidència té les següents atribucions:

a) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Comitè 
Executiu i dirigir les seves deliberacions. 
b) Dirigir la gestió econòmica i administrativa de l'Associació. 
c) Executar i vetllar per l'acompliment dels seus acords. 
d) Actuar per delegació de la presidència del Consell Territorial General. 

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

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

Clàusula 20. El Secretari de l'Associació.

El secretari o secretària de l'Ajuntament de l’Ajuntament de Montmeló actuarà com a secretari 
del Consell Territorial General i del Consell Executiu i pot delegar les seves funcions en qualsevol 
altre secretari/a dels municipis associats o funcionari lletrat. 

El secretari/a assistirà a les sessions amb veu però sense vot i li correspon aixecar les actes,  
expedir certificacions dels acords i prestar l'assessorament jurídic. 

Clàusula 21. El Tresorer de l'Associació.

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

Clàusula 22. Les Comissions Sectorials

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

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

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

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

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 

Clàusula 23. Règim econòmic i comptable.

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

Clàusula 24. Recursos Econòmics.
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1. L'Associació comptarà amb els següents recursos econòmics:
 

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

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

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

Clàusula 25. Retribucions.

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

TÍTOL V. FUSIÓ, ESCISSIÓ I TRANSFORMACIÓ 

Clàusula 26. Fusió, escissió i transformació.

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

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

TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ. 

Clàusula 27. Dissolució de l'Associació.

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

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

a)  Compliment  de  la  finalitat  per  a  la  qual  es  va  constituir  l'Associació  o  impossibilitat 
d'assolir-la, llevat que el Consell General n'acordi la modificació. 
b) Baixa dels associats per impossibilitat de dur a terme les finalitats de l'associació o 
per ser una baixa de la totalitat dels membres
c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs. 
d) Les altres que estableixin la llei o els Estatuts. 

Clàusula 28. Destí del patrimoni social

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

En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l'Associació en el moment de la dissolució 
s'aplicarà a la  realització  d'activitats  vinculades als  fins  de l'Associació,  sense que es  pugui 
distribuir entre els associats, i sempre segons allò que estableix l'article 324-6 del Codi Civil de 
Catalunya." 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
6.  Aprovar,  si  correspon,  el  conveni  amb  el  Consell  Comarcal  per  a  la  gestió  i 
prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat
La presidència explica que hi ha un contracte programa 2012-2015 i dintre del contracte 
programa, tots els municipis tenen diferents tipus de serveis, i es proposa avui és intentar 
optimitzar recursos.

Pren la paraula la regidora de Benestar Social, la senyora Villa, i explica que és un conveni 
que es firma entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament per formalitzar un contracte programa 
2012-2015, que va signar el 12 de juny de 2012 el Consell Comarcal amb el Departament de 
Benestar Social i Família.

El conveni donarà cobertura a tota la xarxa bàsica de Serveis Socials, amb el desplegament 
que marca la llei i dins dels límits i competències, en els quals està emmarcat l'Ajuntament.

A part  de  firmar  el  conveni  per  quatre  anys,  anualment  se  signarà  i  es  portarà  a  Ple 
l'aprovació de l'aportació econòmica que es realitza a través del  Consell  Comarcal,  que 
prové de la Generalitat.

Es porta al Ple l'acceptació per als Serveis Bàsics d'Atenció Social, que en aquest cas és tot 
el personal que hi treballa.  Per a la ràtio de Parets a partir  de 15.000 habitants com és 
Parets en amunt,  però com és inferior a 18, toca una ràtio de 3 treballadors socials,  i  2 
educadors socials, i l'aportació econòmica que donen és de 9.289,40 €, per al desplegament 
del Servei d'Atenció Domiciliària Social,  que són les hores que les treballadores familiars 
atenen a les persones que tenen diferents necessitats, però que per exemple no estan dintre 
del PIA, de la Llei de la dependència, són 35.930,30 €.

Pel programa individual d'atenció PIA, que és l'expert que es desplaça a totes les poblacions 
del Consell Comarcal i  que ve a Parets un dia determinat a la setmana per la valoració 
d'aquelles persones que entren dins dels paràmetres emmarcats per tenir ajuts del PIA i en 
aquest  cas  de la  Llei  de  la  dependència,  en aquest  cas  donen 4.590,15 €  i  pels  ajuts 
d'urgència social, que són els bàsics, per unitats familiars o persones que poden viure soles 
perfectament, són 12.293,27 €.

Avui es proposa al Ple la signatura d'un conveni per quatre anys i l'aportació d'enguany de la 
quantitat econòmica que aproximadament s'eleva als 160.000 €.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que ha intentat llegir-se 
molt  bé  el  conveni  i  els  apartats  que  han  pogut,  perquè  la  regidora  en  la  Comissió 
Informativa no va informar de cap apartat i té algunes preguntes a fer.

La primera qüestió,  l'import  total  del conveni és de 162.103 €.  Pregunta que si  aquesta 
quantitat és inferior a la de l'any passat.

Pregunta que si el conveni és només d'adhesió o si es pot negociar, ja que si es pot negociar 
hi ha municipis que han de cobrir unes determinades necessitats que altres no, i que tenen 
unes necessitats diferents.
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La segona qüestió, pregunta si es pot modificar algun dels apartats anualment.

El Pacte tercer inclou en el conveni els serveis socials bàsics i els serveis d'informació i 
atenció a les dones. Hi ha d'altres serveis, i pregunta si estan inclosos o no, perquè per 
exemple en l'apartat sisè del conveni diu que:  “En el cas que el CONSELL COMARCAL i  
l’AJUNTAMENT hagin formalitzat el conveni per a la prestació del Servei d’ajuda a domicili cal  
tenir en compte les previsions d’aquest conveni, que continua vigent i sense modificacions en tot  
el  seu  contingut.”.  És  un  conveni,  i  el  Consell  Comarcal  i  l'Ajuntament  saben  si  l'han 
formalitzat o no, per això ho han de dir en el punt sisè.

El  text  parla  d'uns  determinats  apartats,  després  a l'annex hi  ha  alguns que tenen una 
quantificació i  altres que no la tenen,  i  no saben per quina raó.  El  NOPP vol tenir  més 
informació  respecte  a  què  hi  ha  alguna  de  les  fitxes  a  l'annex  que  no  té  quantificació 
econòmica i vol saber quina és la raó, perquè potser aquesta necessitat a Parets no existeix. 
Per  exemple  l'atenció  a  la  dependència  no  té  quantificació.  Pregunta  si  se  suposa  que 
l'import que una persona rep de la dependència, el  rep directament del Departament de 
Benestar  Social,  però  la  gestió  la  fa  Serveis  Socials.  Reitera  que  no  té  quantificació  i 
pregunta el motiu, com tampoc ho té el Pla local de serveis socials i el model de serveis 
socials,  que tampoc tenen quantificació. Hi ha fitxes en les quals no hi ha imports.

La  senyora  Martí  pregunta  si  és  un  conveni  d'adhesió  o  de  negociació,  perquè  hi  ha 
determinats apartats de l'annex que no tenen quantificació econòmica. Si són revisables 
anualment,  si  es  poden  plantejar  modificacions  i  pregunta  quin  percentatge  de  diners 
d'aquest conveni cobreix serveis socials, si els 162.000 € representen el 5%, el 10%, el 15%, 
etc. de serveis socials. És una informació que el NOPP vol saber. En qualsevol cas voten a 
favor  perquè és una aportació  econòmica important  i  necessària absolutament,  sigui  de 
162.000 €, o sigui més grossa o més petita. Però estaria bé que tots tinguessin una major 
informació.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que una mica repetint-se en 
les intervencions que ha fet abans, li sap molt de greu sincerament i el més fàcil seria votar 
que sí a l'aprovació del conveni i segurament és el que haurien de fer, però sent sincers no 
poden votar a favor perquè no han tingut temps de mirar el conveni detingudament.

No entra a valorar si la Comissió Informativa va ser suficientment informativa. Aquest Ple és 
especialment feixuc, hi ha molta informació i CiU ni tan sols pot entrar a criticar sobre les 
formes  del  Consell,  del  conveni,  etc.  Perquè  no  s'han  pogut  mirar  detingudament  si 
l'aportació del Consell Comarcal és bona o no és bona. Per l'exposat CiU s'absté.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que de cap de les maneres 
es pot  oposar a qualsevol aportació que vingui del Consell  Comarcal per fer  front a les 
dificultats del municipi en temes de serveis socials. Òbviament votarà a favor. Fa un crida a 
una reivindicació que el seu grup va fent des de fa molt de temps, que és la necessitat de 
tenir més informació per part de serveis socials, no només de com es gestionen els diners, 
sinó informació del mateix funcionament.

Han posat una sèrie de conceptes, i això és molt feixuc, i que no ho entén perquè ningú no li 
ha  explicat,  i  que  com  ningú  va  néixer  ensenyat,  valorar-lo  com a  tal  és  molt  feixuc  i 
problemàtic.

El senyor Folguera fa mesos, l'any passat, va demanar una reunió per saber com estava el 
tema  dels  serveis  socials,  per  coneixe'ls,  perquè  s'han  de  valorar  els  temes  amb 
coneixement de causa, i el cert és que la reunió no s'ha produït. Moltes vegades i de forma 
reiterada ha dit que volia una reunió amb serveis socials.

ICV vota a favor, però necessita informació i la reclama i que arribi d'una vegada, que facin 
el que sigui.  És més, tal com està la situació a nivell  social al municipi, demana que es 
comenci a plantejar fer entre tots plegats una mena de cimera local, per saber els problemes 
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del municipi a nivell social i afrontar-los. Sap que no té res a veure amb el tema, però vol 
que  l'equip  de  govern  entengui  la  filosofia  i  la  qüestió  que  els  vol  plantejar.  Fa  falta 
informació i la capacitat per part de la Junta de Govern de què els grups de l'oposició potser 
poden aportar coses per tal de millorar la situació dels veïns. No tenen informació i sembla 
que no hi hagi voluntat. Convida a l'equip de govern que faci una reflexió sobre el tema, 
expliquin com funciona serveis socials i prega que rumiïn de convocar una cimera local per 
tal, i entre tots, trobar solució als problemes del municipi. Ho deixa caure i a partir d'aquí 
l'equip de govern decideix.

Pren la paraula la regidora de Benestar Social, la senyora Villa, i explica que hi haurà una 
Comissió  Informativa  sobre  serveis  socials,  formació,  organigrama,  cartera  de  serveis,  i 
informació de com es porta, fins allà on es pugui, perquè d'acord amb la Llei de protecció de 
dades hi ha informació que no es pot facilitar; però hi ha molts temes que de forma general 
es poden explicar molt bé.

D'altra banda, indica que el conveni no s'escapa de ser un marc legal que es repeteix cada 
quatre anys, des de fa ja temps, i que any rere any es porta emmarcat. És un prototip marc 
de conveni per atorgar les aportacions a aquelles poblacions de menys de 20.000 habitants i 
sí  que és veritat  senyora Martí  que el  conveni és d'adhesió.  Evidentment que també és 
negociable, perquè les realitats són molt canviants i sempre es pot discutir amb el Consell 
Comarcal i aquest sempre podrà discutir amb el Departament de Benestar Social per tal de 
impedir sempre les situacions de risc social que siguin exponencial. Amb això no hi ha cap 
tipus de dubte.

És cert que una qüestió és el conveni marc i l'acceptació de l'aportació econòmica i l'altra la 
manca d'informació o la convocatòria d'una Comissió Informativa, que sempre s'ha demanat.

La  presidència  indica  que  s'ha  de  marcar  una  data  per  la  Comissió  Informativa.  La 
problemàtica social del dia a dia que tots viuen amb el contacte amb el ciutadà fa que moltes 
vegades la planificació i la programació no sigui tot l'acurada que voldrien, però la Comissió 
Informativa pot  ser monogràfica sobre aquest  tema i  la Regidoria donarà tota classe de 
detalls.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions: 3 (CiU)

Per l'exposat i,

Exposició i descripció de fets
Vista  la  voluntat  d'estendre  de  manera  progressiva  la  cobertura  de  la  xarxa  bàsica  de  
serveis socials de responsabilitat pública.

Vist el contracte programa 2012-2015 formalitzat entre Departament de Benestar Social i  
Familiar i el Consell Comarcal del Vallès oriental i l'aprovació i posteriors modificacions per  
part d'aquest últim de la zonificació dels serveis socials d'atenció social bàsica a la comarca  
del Vallès Oriental.

Vist el conveni aprovat en sessió plenària de data 18 de juliol de 2012 del Consell Comarcal  
del Vallès Oriental, amb l'objecte d'establir amb l'Ajuntament de Parets del Vallès la relació,  
la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdós per a la gestió i  
la  prestació dels serveis  socials,  altres programes relatius al  benestar social  i  polítiques  
d'igualtat que s'inclouen com a fitxes annexes al mateix.

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

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

Vist l’informe dels serveis jurídics municipals obrant a l'expedient administratiu.

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

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

1. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Parets  
del Vallès per a la gestió i la prestació dels serveis socials i altres programes relatius al  
benestar social i polítiques d'igualtat.

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

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

ANNEX
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE 
PARETS DEL VALLÈS PER A LA GESTIÓ I PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS, ALTRES 

PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

REUNITS

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

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

INTERVENEN

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

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

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

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

1. L'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  els  ajuntaments  i  els  consells  comarcals 
estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de manera progressiva la cobertura de 
la  xarxa bàsica  de  serveis  socials  de  responsabilitat  pública,  així  com la  coordinació,  la 
cooperació financera i la cooperació tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de 
Serveis Socials corresponent.

2. El 12 de juny de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Benestar 
Social i Família, vam formalitzar el contracte programa 2012-2015,  per a la coordinació, la 
cooperació  i  la  col·laboració  en  matèria  de  serveis  socials,  altres  programes  relatius  al 
benestar social i polítiques d'igualtat.

3. El 4 de desembre de 2002, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la zonificació dels serveis 
socials d’atenció social bàsica a la comarca del Vallès Oriental, modificada per acords del 
Ple, de 22 de novembre de 2006, 14 de febrer de 2007 i 2 de maig de 2007.

4. En aquest context és necessari  establir un marc de relació entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i  l’Ajuntament de Parets del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT,  regit per 
criteris  de  coresponsabilitat,  transparència,  equitat  territorial  i  optimització  dels  serveis 
adreçats a les persones amb necessitats socials. 

5. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, en sessió 
de Ple de 18 de juliol de 2012, ha aprovat el contingut i la signatura d’aquest conveni. 

6. El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdós 
subjectes en la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat, que subjecten en les següents

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Legislació local i comarcal

1. L’article 66.3 lletra k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que el municipi té competències 
pròpies en la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.

2. L’article 25.2 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que el municipi exercirà, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de 
l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en la prestació dels serveis socials i de promoció i 
reinserció social.  

3. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon a la comarca l’exercici 
de les competències següents: 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació 
dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28.

b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis sectorials 
s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l'atribució directa 
de  competències  als  ajuntaments  dels  municipis  que compleixin  els  requisits  mínims de 
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població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que 
estableixin les mateixes lleis sectorials.

c)  Les  que  li  deleguin  o  li  encarreguin  de  gestionar  l'Administració  de  la  Generalitat,  la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions  associatives  d'ens  locals  regulades  pels  títols  X  i  XI  del  Decret  legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de  
Catalunya.  Les  delegacions  o  els  encàrrecs  de  gestió  han  d'anar  acompanyats  de  la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.”

4. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de  la  Llei  de  l'organització  comarcal  de  Catalunya,  preveu  que  en l’àmbit  de  les  seves 
competències,  la  comarca pot  prestar  serveis  d’acord amb els  requisits  que estableix  la 
pròpia llei.

Legislació específica de serveis socials 

5. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix 
que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels principis següents:

“a)  Universalitat:  Els  poders públics han de garantir  a  tothom el  dret  d'accés als  serveis 
socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest principi 
no  exclou,  però,  que  l'accés  es  pugui  condicionar  al  fet  que  els  usuaris  compleixin 
determinats  requisits  i  paguin  una  contraprestació  econòmica  per  assegurar  la 
coresponsabilitat  entre  els  usuaris  i  les  administracions  públiques  i  la  sostenibilitat  del 
sistema.

c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis 
socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i  financers i  dels 
equipaments necessaris  per  a garantir  els  drets  reconeguts.  També n'han d'assegurar  la 
planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei si se'n determina la necessitat,  
l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat.

o)  Economia,  eficiència  i  eficàcia:  Els  serveis  socials  s'han  de  gestionar  amb  criteris 
d'economia, eficiència i eficàcia.”

6. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis socials o, si  
escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de contribuir al finançament del 
cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable.

7. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en 
forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els  
actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials 
bàsics i en serveis socials especialitzats.

8. L’article  16.1 de la  LSS estableix  que els  serveis  socials  bàsics són el  primer  nivell  del 
sistema públic de serveis socials i  la garantia de més proximitat  als  usuaris  i  als àmbits 
familiar i social.

9. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i 
estan  dotats  d'un  equip  multidisciplinari  que  ha  de  fomentar  el  treball  i  la  metodologia 
interdisciplinaris,  integrat  pel  personal  professional  necessari  per  al  compliment  de  llurs 
funcions,  amb l'estructura  directiva  i  de  suport  tècnic  i  administratiu  que  s'estableixi  per 
reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili 
i  de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
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adolescents.

10. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, 
comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, 
atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els 
serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació 
dels destinataris dels serveis.

11. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les següents:

a) Detectar  les  situacions  de  necessitat  personal,  familiar  i  comunitària  en  llur  àmbit 
territorial.

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els 
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

c) Valorar  i  fer  els  diagnòstics  social,  socioeducatiu  i  sociolaboral  de  les  situacions  de 
necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o 
social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la 
legislació de protecció de dades.

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia  personal,  excepte  en  aquelles  situacions  en  què  la  persona  estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers 
casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit  
programa.

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui

f) Acomplir  les  actuacions  preventives,  el  tractament  social  o  socioeducatiu  i  les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si 
hi ha menors.

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la 
integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència 
i els grups en situació de risc.

i) Prestar  serveis  d'ajuda  a  domicili,  teleassistència  i  suport  a  la  unitat  familiar  o  de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

k) Orientar  l'accés  als  serveis  socials  especialitzats,  especialment  els  d'atenció  diürna, 
tecnològica i residencial.

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

m) Gestionar prestacions d'urgència social.

n) Aplicar  protocols  de prevenció i  d'atenció davant  de maltractaments a persones dels 
col·lectius més vulnerables.

o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 
altres que li siguin atribuïdes.
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p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels 
altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que 
actuen en l'àmbit dels serveis socials.

q) Informar a petició de jutges i  fiscals sobre la situació personal  i  familiar  de persones 
afectades per causes judicials.

12. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis socials les 
actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes 
econòmiques i  tecnològiques que s'ofereixen a persones i  que es destinen a complir  les 
finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del sistema públic de 
serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques.

13. L’article  21.1  de  la  LSS  estableix  que  les  prestacions  de  servei  són  els  serveis  i  les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, el 
diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de persones, d'unitats 
de convivència i de grups en situació de necessitat social.

14. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents actuacions i  
intervencions acomplertes pels equips professionals:

a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests.
b) L'orientació  sobre  els  mitjans  més  adequats  per  a  respondre  a  les  necessitats 

plantejades.
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació social.
d) La  valoració  singularitzada  i  el  diagnòstic  social  de  les  situacions  personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials.
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les finalitats 

dels serveis socials.
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament.
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada.
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar.
i) L'atenció diürna.
j) L'atenció domiciliària.
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials.

15. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir cada tipus de 
prestació,  la població a què va destinada,  l'establiment o l'equip professional que l'ha de 
gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de l'equip, i els estàndards de qualitat. En 
tots els casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb el suport de l'Administració, tenint 
en compte criteris de progressivitat en la renda dels usuaris.

16. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a dret 
subjectiu  d'acord  amb el  que estableix  la  Cartera  de  serveis  socials,  que ha  d'incloure, 
almenys,  la  necessitat  d'una  valoració  professional  prèvia  i  d'una  prova  objectiva  que 
n'acrediti la necessitat.

17. L’Annex  I,  del  Decret  142/2010,  d’11  d’octubre,  pel  qual  s’aprova la  Cartera  de  Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el 
benestar  social  i  afavorir  la  integració  de  les  persones,  amb  l’objecte  de  promoure  els 
mecanismes  per  conèixer,  prevenir  i  intervenir  en  persones,  famílies  i  grups  socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.

Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 educadors/es 
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socials per cada 15.000 habitants, com a objectiu de cara al 2011.

Els annexos I i II del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials  2010-2011,  estableixen les  prestacions de la  Xarxa de Serveis  Socials  d’Atenció 
Pública i el nivell d’objectius a assolir al final del període 2010/2011, respectivament. 

La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre, ha 
estat prorrogada per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2012. En aquest sentit, la disposició addicional vuitena d’aquesta Llei 
preveu que: 

“1.  Els tipus de prestacions garantides per la Cartera de serveis socials per al  2012 i  la 
població  que  n’és  destinatària  són  determinats  pels  programes  pressupostaris  del 
Departament de Benestar Social i Família i de les entitats públiques que hi estan adscrites o 
vinculades. 

2. Es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-2011, aprovada pel Decret 142/2010, de 
l’11  d’octubre,  amb les  modificacions  introduïdes  pel  marc  legal  vigent,  i  se  n’amplia  la 
vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Fins que no s’aprovi la nova cartera, els criteris  
funcionals de les prestacions de serveis dels centres residencials i diürns de gent gran i de 
persones  amb discapacitat  actualment  vigents  poden ésser  determinats  pel  departament 
competent en matèria de serveis socials, per mitjà d’una disposició reglamentària. 

18. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències següents:

a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b) Crear  i  gestionar  els  serveis  socials  necessaris,  tant  propis  com delegats  per  altres 

administracions,  d'acord  amb  la  Cartera  de  serveis  socials  i  el  pla  estratègic 
corresponent.

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el 
pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent.

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 

socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat  
i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el 
pla estratègic corresponent.

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d'inspecció i  
control en matèria de serveis socials.

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar  en l'elaboració dels  plans  i  els  programes de la  Generalitat  en matèria  de 

serveis socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes 

de benestar  social,  les  entitats  associatives  i  les  que  actuen en l'àmbit  dels  serveis 
socials locals.

k)  Les que els atribueixen les lleis.

19. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els municipis 
de menys de vint  mil  habitants  en la titularitat  de les competències pròpies dels  serveis 
socials  bàsics  que  aquests  municipis  no  estiguin  en  condicions  d'assumir  directament  o 
mancomunadament.

20. L’article  34 de la  LSS estableix  que les  àrees  bàsiques de  serveis  socials  són la  unitat 
primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. L'àrea 
bàsica  de  serveis  socials  s'organitza  sobre  una  població  mínima  de  vint  mil  habitants, 
prenent com a base el municipi.
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L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En 
aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb 
aquesta finalitat.

Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de serveis 
socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials.

21. La  Disposició  transitòria  segona  de  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre,  de  serveis  socials, 
disposa que mentre no s’aprovi  l’organització territorial  de Catalunya,  les administracions 
locals i les administracions supramunicipals poden assumir les funcions que la llei atribueix 
als ens locals supramunicipals.  En tot  cas,  s’han de respectar  les competències que els 
ajuntaments i els consells comarcals tenien assumides en el moment de l’entrada en vigor de 
la llei.

En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 d’agost, 
de  vegueries,  per  raó  de  la  qual  es  modifica  la  disposició  transitòria  primera  de  la  Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:

"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials que 
defineix  l'article  9,  es  produirà  un  cop  hagin  estat  aprovades  les  modificacions  de  la 
normativa  estatal  a  què  es  refereix  la  disposició  final  segona,  incloses  les  relatives  a 
l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell moment, els consells de vegueria 
substituiran  les  diputacions  provincials,  d'acord  amb  el  que  determina  l'article  91.3  de 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya.”

Així  mateix,  la  disposició  final  primera  de  la  Llei  4/2011,  de  8  de  juny,  sota  la  rúbrica 
disposició  derogatòria  de la  Llei  30/2010,  disposa que recuperen la  vigència  els  articles 
esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 d'agost,  
de vegueries.  Aquests articles quedaran derogats en el  moment  que es constitueixin  els 
consells de vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 
30/2010, en la redacció que li dóna l'article únic de la llei present.

22. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de 
les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en 
matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de serveis socials com la unitat 
territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis 
Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya.

23. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i serveis 
socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, estableix com a 
sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees: 

I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers.
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet  del  Vallès.  Correspon al  municipi  de Mollet  del  

Vallès.
III. Àrea  bàsica  de  serveis  socials  Resta  del  Vallès  Oriental.  Correspon  al  conjunt  de 

municipis de la comarca de fins a vint mil habitants.

24. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen a 
l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció primària, la 
seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis socials d’atenció 
primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals.

25. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells comarcals 
exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis socials formades 
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per més d’un municipi.

26. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa que 
correspon als consells comarcals el següent: 

“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, l'exercici 
de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels serveis socials 
d'atenció  primària,  com també de coordinació  dels  serveis  socials  d'atenció  primària  del 
sector  públic  i  privat  d'acord  amb les  normes de coordinació  dictades pel  Govern  de la 
Generalitat,  i  de  suport  informatiu,  d'avaluació  i  estadístic  a  les  tasques  ordenadores  i 
planificadores de la Generalitat.

c)  L'assessorament  i  la  formació  dels  recursos  humans  en  matèria  de  serveis  socials  i 
l'exercici  d'un  primer  nivell  de  supervisió  i  control,  sens  perjudici  de  les  competències 
atribuïdes a altres administracions.”

Finançament dels serveis 

27. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança amb les 
aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes en serveis socials 
dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i d'altres 
ens locals, les herències intestades si correspon d'heretar a la Generalitat, les obres socials 
de les caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els 
termes que estableix aquesta llei.

28. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la responsabilitat de 
garantir  els  recursos  necessaris  perquè l'ordenació i  la  provisió  dels  serveis  socials  que 
estableix aquesta llei es compleixin adequadament.

29. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de consignar en 
els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de llur 
competència.

30. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de responsabilitat pública 
s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al  
servei, donant preferència a la dotació de serveis a tot el territori.

31. L’article  62  de  la  LSS,  preveu  que  els  ajuntaments  i  l'Administració  de  la  Generalitat 
comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis 
socials, els programes i  projectes, el  servei d'ajuda a domicili  i  els altres serveis que es 
determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la 
universalitat  i  la  gratuïtat,  l'usuari  o  usuària  pot  haver  de  copagar  el  finançament  de  la 
teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili.

L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, 
d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis 
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de 
l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% 
del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i  projectes, i  dels serveis  
d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial 
de cada àrea bàsica de serveis socials.

En  aquest  sentit,  el  12  de  juny  de  2012,  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  i  el 
Departament de Benestar Social i Família, vam formalitzar el contracte programa 2012-2015, 
per a la coordinació, la cooperació i  la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
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programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

32. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés universal als 
serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en compte que l'usuari o 
usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i  els serveis d'ajuda a 
domicili, d'acord amb el que estableix aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a 
les prestacions de servei garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, 
d'acord amb la Cartera de serveis socials.

33. L’article 66.1 de la LSS preveu que en les prestacions de serveis garantides no gratuïtes, la 
Generalitat  ha d'establir  en la Cartera de serveis  socials  el  mòdul  social  i  la  participació 
econòmica dels usuaris en llur cost.

34. L’article 67 de la LSS estableix el següent:
“1. L'Administració, per a determinar la participació dels usuaris, ha de tenir en compte la 
naturalesa del  servei,  el  cost de referència,  la capacitat econòmica de l'usuari  o usuària, 
especialment el seu nivell de renda, i el sector de població a qui s'adreça la prestació o el  
servei.

2.  La  determinació  de  les  participacions  s'ha  de  fonamentar  en  els  principis  d'equitat, 
solidaritat i redistribució. La Generalitat ha d'establir i regular un sistema de bonificacions per  
a la participació en les prestacions garantides, per tal d'atendre situacions d'insuficiència de 
recursos de l'usuari o usuària. Les bonificacions s'han d'establir en funció del nivell de renda 
personal i de les obligacions econòmiques respecte a les persones que l'usuari o usuària 
tingui a càrrec.

3. En el supòsit a què fa referència l'article 66.2, l'usuari o usuària pot participar en el cost del 
servei mitjançant l'aplicació compensatòria en origen de les pensions econòmiques públiques 
de les quals pugui ésser beneficiari.
4.  No s'ha  d'excloure  ningú dels  serveis  o  prestacions  garantits  per  manca de recursos 
econòmics. Tampoc no s'ha de condicionar la qualitat del servei o la prioritat o urgència de 
l'atenció a la participació econòmica.”

35. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 

Establiment de les fórmules de gestió del servei

36. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou l'establiment 
per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis. 

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

38. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  preveu  que  pel  conveni  s’estableix  una  relació  de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, 
per  a  la  prestació  de  serveis  o  per  al  desenvolupament  de  les  competències  legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.

D’acord  amb  les  manifestacions  exposades,  les  parts  expressen  la  seva  voluntat  d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents
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PACTES

Primer. Objecte

1. Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació 
i la cooperació entre el  CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en la gestió i la prestació 
dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, que 
s’inclouen com a fitxes en aquest document. 

2. S’acorda  que  aquest  conveni  és  l’eina  de  relació  interadministrativa  entre  el  CONSELL 
COMARCAL  i  l’AJUNTAMENT,  el  qual  fixa  les  condicions  generals  per  un  període 
quadriennal i que s’adaptarà als canvis en el context social i econòmic a través de protocols 
addicionals anuals. 

Segon. Principis rectors

Totes les actuacions incloses en aquest conveni es regiran pels principis següents:

a) Donar prioritat a l’atenció a les persones en situació d’especial necessitat  social  i  de 
dependència.

b) Objectivar  i  homogeneïtzar  les condicions de prestació  i  de finançament dels  serveis 
inclosos.

c) Guardar  fidelitat  institucional  i  aconseguir  més  fluïdesa  en  les  relacions 
interadministratives.

d) Optimitzar els recursos d’ambdues parts.
e) Desenvolupar  sistemes  sostenibles  de  provisió  de  serveis  socials,  altres  programes 

relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT han d’utilitzar els mitjans de prevenció, detecció i 
intervenció en casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe en els centres de 
treball, segons l’article 92.7 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

Tercer. Serveis i programes inclosos

El desenvolupament d’aquests principis  rectors es concreta en les accions detallades en les 
fitxes que acompanyen aquest conveni, que s’estructuren en la forma següent: 

- Fitxa núm. 1 -  Serveis socials bàsics
- Fitxa núm. 2 -  Serveis d’informació i atenció a les dones

Les  fitxes  dels  serveis  o  programes  que  són  objecte  d’aquest  conveni   entre  el  CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT consten acompanyades com a annex, sens perjudici que puguin 
annexar-se altres fitxes, com ara les accions formatives per a professionals dels serveis socials o 
els òrgans de participació en serveis socials, que resten pendents de desenvolupament d’acord 
amb  el  contracte  programa  2012-2015  formalitzat  entre  el  CONSELL  COMARCAL  i  el 
Departament de Benestar Social i Família. 

L’AJUNTAMENT  es  compromet  a  demanar  la  inscripció  al  Registre  d’Entitats,  Serveis  i 
Establiments Socials i fer els tràmits pertinents per disposar de l’autorització administrativa de 
funcionament de tots els serveis i equipaments de la seva titularitat i  també d’aquells que en 
prestin el servei.
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Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT

Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT s’obliga a: 

a) Complir  amb  les  accions  i  obligacions  establertes  a  les  fitxes  que  s’annexin  en  aquest 
conveni, i quan s’escaigui, prestar els serveis i executar els programes que s’hi preveuen en 
els termes que recull la legislació. 

b) Consignar en els seus pressupostos i finançar els serveis socials i els programes que formen 
part  d’aquest  conveni  en  l’import  no  cobert  pel  contracte  programa 2012-2015,  per  a  la 
coordinació,  la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

c) Fer i trametre al CONSELL COMARCAL una memòria anual dels serveis socials prestats i  
l’execució dels programes, abans del 15 de febrer de cada any, d’acord amb les instruccions i 
models que rebi del CONSELL COMARCAL, per tal d’integrar-la en la memòria general de 
l’Àrea bàsica de serveis socials resta del Vallès Oriental.

d) Conservar i  posar a disposició la informació o documentació que requereixi  el  CONSELL 
COMARCAL a efectes de gestió, ordenació i planificació dels serveis i programes. 

e) Cooperar amb el CONSELL COMARCAL en els grups de treball que tenen com a objectiu  la 
millora del coneixement de la realitat social i dels serveis i programes.

f) Cooperar amb el CONSELL COMARCAL en la comunicació, en la informació i la divulgació 
per a la millora de la visualització i el prestigi dels serveis socials per part de la ciutadania. 

g) Col·laborar  i  participar  amb el  CONSELL COMARCAL en tot  allò  que se’l  requereixi  en 
relació amb la prestació dels serveis i els programes.

h) Participar en la Comissió d’avaluació i seguiment que preveu aquest conveni. 

i) Tractar  les dades de caràcter  personal  que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquests 
serveis  i  programes d’acord  amb les  previsions  de  la  Llei   orgànica  15/1999,  de  13  de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, 
aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

j) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Cinquè. Obligacions del CONSELL COMARCAL

Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL s’obliga a: 

a) Complir  amb  les  accions  i  obligacions  establertes  a  les  fitxes  que  s’annexin  en  aquest 
conveni, i quan s’escaigui, prestar els serveis i executar els programes que s’hi preveuen en 
els termes que recull la legislació. 

b) Fer la memòria anual de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental un cop 
hagi rebut les memòries dels ajuntaments que hi formen part.

c) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió d’avaluació i seguiment.

d) Prestar serveis d’assessorament tècnic a equips i professionals del serveis socials bàsics.
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e) Vetllar perquè el personal adscrit als serveis socials bàsics rebi la formació necessària per tal 
d’assolir una capacitació òptima.

f) Col·laborar  amb  l’AJUNTAMENT  en  els  tribunals  de  selecció  de  personal  quan  se’l 
requereixi. 

g) Tractar  les dades de caràcter  personal  que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquests 
serveis  i  programes d’acord  amb les  previsions  de  la  Llei   orgànica  15/1999,  de  13  de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, 
aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

h) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Sisè. Finançament

1. Els serveis i els programes inclosos es financen en part amb càrrec al Contracte Programa 
2012-2015 formalitzat  pel  CONSELL COMARCAL  i  el  Departament  de  Benestar  Social  i 
Família,  per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials,  
altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d'igualtat,  esmentat  a  l’expositiu 
segon. 

L’AJUNTAMENT es fa càrrec de l’import corresponent a la diferència entre l’aportació de la 
Generalitat de Catalunya i el cost real dels serveis i programes inclosos.  

2. En el cas que la Generalitat de Catalunya modifiqués l’aportació que vehicula per mitjà del  
Contracte Programa 2012-2015 seran els nous imports els que es tinguin en compte pel 
càlcul  de  la  quantitat  que  hagi  de  fer  front  l’AJUNTAMENT d’acord  amb  les  previsions 
d’aquest apartat. 

3. En el cas que el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT hagin formalitzat el conveni per a 
la prestació del Servei d’ajuda a domicili cal tenir en compte les previsions d’aquest conveni,  
que continua vigent i sense modificacions en tot el seu contingut.

Setè. Justificació i gestió econòmica

1. Pel que fa a la justificació d’activitat, abans del 15 de febrer de cada any, l’AJUNTAMENT ha 
de facilitar al CONSELL COMARCAL la informació necessària de cadascun dels serveis i els 
programes  efectuats  l’any  anterior,  d’acord  amb  el  model  que  faciliti  el  CONSELL 
COMARCAL. 

2. En relació amb la justificació econòmica, a excepció del SAD dependència, aquesta es fa 
abans del 15 de gener de cada any mitjançant la presentació al CONSELL COMARCAL d’un 
certificat de l’interventor/a de l’AJUNTAMENT per cada fitxa acordada per a l’exercici anterior, 
d’acord amb el model que fixi el CONSELL COMARCAL. En el cas que el concepte que es  
financi amb càrrec al Contracte Programa 2012-2015 formalitzat pel CONSELL COMARCAL i 
el  Departament  de  Benestar  Social  i  Família  sigui  la  contractació  de  personal,  és 
imprescindible que per a l’acceptació de la justificació, junt amb el certificat de l’interventor/a, 
s’adjunti  una llista  annexa de professionals  per  cadascuna de les  fitxes,  d’acord amb el 
model que faciliti el CONSELL COMARCAL. 

Pel que fa al SAD dependència, tant en la part econòmica com la d’activitat, la justificació es 
basarà  en  la  informació  disponible  en  el  SIDEP dels  PIA tramitats.  El  Departament  de 
Benestar Social i Família facilitarà al Consell Comarcal i aquest a la vegada als ajuntaments 
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l’accés a la informació de les persones ateses i les hores de prestació finançades.

3. En el cas que el CONSELL COMARCAL presti serveis socials bàsics a l’AJUNTAMENT, el 
CONSELL COMARCAL liquidarà a l’AJUNTAMENT per quadrimestres l’import dels serveis 
corresponent a la part no finançada per la Generalitat amb càrrec al Contracte Programa 
2012-2015. La part finançada per la Generalitat correspondrà a tots els efectes al CONSELL 
COMARCAL. 

4. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de qualsevol de les 
liquidacions que s’efectuïn per raó d’aquest conveni en el termini de dos mesos a comptar a 
partir de la recepció de la seva notificació.

5. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses financeres 
i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus possibles retards en el 
pagament del servei. 

6. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
raó d’aquest conveni.

Vuitè. Comissió d’avaluació i seguiment

1. L’AJUNTAMENT participa  en  l’avaluació  del  conveni  i  el  seu  seguiment  mitjançant  una 
comissió integrada pels membres següents: 

a) El  president  o  presidenta  del  CONSELL COMARCAL que  la  presideix,  o  en  el  seu 
defecte el gerent del CONSELL COMARCAL. 

b) L’alcalde o alcaldessa de l’AJUNTAMENT, o en el seu defecte el regidor o regidora o 
tècnic o tècnica en qui delegui de l’àrea que correspongui, el qual té la condició de vocal. 

c) El  conseller  o  consellera  comarcal  de  l’àrea  que  li  corresponguin  els  assumptes  de 
serveis socials.

d) El cap de l’Àrea tècnica del CONSELL COMARCAL que li corresponguin els assumptes 
de serveis socials. 

e) Dos  tècnics  de  l’Àrea  tècnica  del  CONSELL COMARCAL que  li  corresponguin  els 
assumptes de serveis socials. 

f) Els altres representants dels ajuntaments que formalitzin un conveni amb el CONSELL 
COMARCAL de naturalesa anàloga a aquest, els quals tenen la consideració de vocals.

g) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 
òrgan o per una persona al servei de l’administració pública corresponent. En aquest 
darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot.

2. Les funcions de la Comissió d’avaluació i seguiment són les següents: 

a) Avaluar el compliment de les condicions i els objectius descrits en cada fitxa.
b) La coordinació, intercanvi, informació i seguiment tècnic de la programació territorial de 

l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i el Pla Local de serveis socials.
c) L’anàlisi  de  la  realitat  social  del  territori,  les  demandes,  les  noves  necessitats,  el 

funcionament, l’organització i l’eficiència dels serveis socials i les dificultats existents.
d) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el conveni.
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e) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 

3. Aquesta  Comissió  es  reunirà  com  a  mínim  una  vegada  l’any  prèvia  convocatòria  del 
CONSELL COMARCAL. 

Novè. Publicitat

En tot  tipus  de  publicitat  o  comunicació  sobre  els  serveis  i  les  actuacions  objecte  d’aquest 
conveni s’haurà de fer esment de la cooperació i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de Benestar Social i  Família, amb l’emblema de la Generalitat de 
Catalunya, i la del CONSELL COMARCAL, amb el seu emblema, amb subjecció a les condicions 
reglamentàries pel seu ús.  

Desè. Vigència

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
de gener de 2012 fins al  31 de desembre de 2015,  sens perjudici  de l’extensió de la  seva  
vigència als efectes de presentació de memòries i justificacions econòmiques.

Onzè. Extinció 

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts.
b) El compliment del període de vigència.
c) La manca de finançament. 
d) La pèrdua de la competència per part del CONSELL COMARCAL. 

Dotzè. Jurisdicció 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, ambdues parts el signen.  

Pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

José Orive Vélez Jordi Vendrell i Ros
President Secretari accidental

Per l’Ajuntament de Parets del Vallès

Sergi Mingote i Moreno Enric Acero Casas
Alcalde Secretari
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Ajuntament de Parets del Vallès

ANNEX 1. Fitxa núm. 1 -  Serveis socials bàsics
1. SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL / PERSONAL

OBJECTIUS ACCIONS RECURSOS
INDICADORS D’AVALUACIÓ

AJUNTAMENT CONSELL COMARCAL AJUNTAMENT CONSELL COMARCAL
1.1. Mantenir durant el 2012 la 
ràtio de personal de les àrees 
bàsiques de serveis socials 
assolida el 31 de desembre de 
2011.

Manteniment de la ràtio de 
professionals de treball social i 
d’educació social assolida el 31 de 
desembre de 2011.

Col·laboració i/o elaboració 
del 100% dels programes 
d’atenció individual de les 
persones amb 
reconeixement de 
dependència, en el període 
de tres mesos, com a 
màxim, de la recepció de les 
valoracions del grau i nivell.

- Finançament de la 
infraestructura dels locals, 
del material, del 
manteniment del sistema 
d’informació, del suport 
administratiu i de les 
prestacions econòmiques 
d’urgència social.

- L’AJUNTAMENT es fa 
càrrec de la part no 
finançada per la 
Generalitat. 

- En el cas que el 
CONSELL COMARCAL 
faci els acords PIA, 
l’AJUNTAMENT ha 
d’abonar al CONSELL 
COMARCAL la part del 
cost no coberta per la 
Generalitat. 
L’AJUNTAMENT ha de 
fer front a aquest 
pagament dins del termini 
de dos mesos a partir de la 
notificació de la liquidació 
que efectua el CONSELL 
COMARCAL anualment. 

Finançament en part amb càrrec al 
Contracte Programa 2012-2015 
formalitzat pel CONSELL 
COMARCAL i el Departament de 
Benestar Social i Família, per a la 
coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d'igualtat.

Tots els imports estan subjectes als 
canvis previstos en la legislació vigent 
en matèria pressupostària i al 
contingut del contracte programa 
2012-2015 

1.2. Realitzar el 100% dels 
programes individuals 
d’atenció (PIA) de les 
persones amb reconeixement 
de  dependència.

Col·laboració i/o elaboració del 100% 
dels programes d’atenció individual 
de les persones amb reconeixement 
de dependència, en el període de tres 
mesos, com a màxim, de la recepció 
de les valoracions del grau i nivell.

1.3. Fer els increments 
necessaris en el període 2012-
2015 per arribar a la ràtio 
fixada per la Llei 12/2007 de 
serveis socials.

Col·laboració en la coordinació i 
organització dels serveis i les 
prestacions i fer-ne el seguiment i les 
modificacions escaients.

Elaboració d’un pla 2013-
2015 per assolir la ràtio de 
professionals que es 
consensuarà amb el 
Departament de Benestar 
Social i Família

1.4. Garantir una prestació 
correcta del servei.

Col·laboració en la 
coordinació i organització 
dels serveis i les prestacions 
i fer-ne el seguiment i les 
modificacions escaients.Manteniment dels locals i els mitjans 

perquè el servei es presti amb 
condicions adients.



Per a l’any 2012, l’import finançat amb càrrec al Contracte Programa 2012-2015 formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar Social i Família, 
per  a  la  coordinació,  la  cooperació  i  la  col·laboració  en  matèria  de  serveis  socials,  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d'igualtat,  per  a  
l’AJUNTAMENT en relació amb el servei bàsic d’atenció social, és la següent: 

PERFILS PROFESSIONALS I 
DEDICACIÓ  Finançament 2012   Finançament Total 2012 

TS            2012 ES                     2012
 TS  ES 

 TS+ES 

       21.857,88 €         21.857,88 € 

3,00 2,00        65.573,64 €         43.715,76 €    109.289,40 € 

Habitants 2011 Gestors PIA  % dedicació 3TS Finançament 2012

18.113 0,21          4.590,15 € 

Pel que fa a la previsió del cost de la gestió dels Programes individuals d’atenció, l’import que resulta és el següent: 

Habitants 2011 Gestors PIA  % dedicació 3TS Previsió cost professionals 2012

18.113 0,21          8.676,56 € 



2. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD)

OBJECTIUS
ACCIONS RECURSOS

AJUNTAMENT CONSELLCOMARCA
L AJUNTAMENT CONSELL COMARCAL

2.1. Revisar els conceptes 
inclosos en el finançament 
del SAD social.

Col·laboració en l’aportació de 
les dades necessàries per a la 
revisió dels conceptes finançats.

Impuls del treball amb 
els agents implicats per a 
la definició i revisió dels 
conceptes finançats via 
SAD.

El finançament de 
l’Ajuntament en 
concepte de SAD haurà 
de ser com a mínim del 
34% del mòdul que fixa 
el contracte programa 
2012-2015, establert en 
16,25 euros/hora pel 
2012.

Finançament en part amb càrrec al 
Contracte Programa 2012-2015 
formalitzat pel CONSELL 
COMARCAL i el Departament de 
Benestar Social i Família, per a la 
coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d'igualtat 
corresponent al 66% del mòdul del 
SAD, establert en 16,25 €/hora per 
al 2012. 

- Tots els imports estan subjectes als 
canvis previstos en la legislació 
vigent en matèria pressupostària.

 

2.2. Prestar el servei de 
manera eficaç i eficient.

Prestació del SAD prescrit en 
els programes individuals 
d’atenció de les persones amb 
reconeixement de dependència.

Col·laboració amb 
l’AJUNTAMENT en 
l’elaboració dels criteris 
de copagament i 
comunicació als 
interessats. 

Col·laboració amb el 
CONSELL COMARCAL en 
l’elaboració dels criteris de 
copagament i comunicació als 
interessats. En el cas que hi hagi 
copagament, gestió dels 
ingressos de manera que 
reverteixin en serveis socials.

2.3. Assegurar la 
coordinació, la supervisió i 
la prestació correctes del 
servei en cas que sigui gestió 
indirecta. 

Seguiment continu de la 
prestació del servei per l’entitat 
concessionària.
Prestació del servei amb 
condicions i segons la despesa 
establerta.

Per a l’any 2012, l’import finançat amb càrrec al Contracte Programa 2012-2015 formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar Social i Família, 
per  a  la  coordinació,  la  cooperació  i  la  col·laboració  en  matèria  de  serveis  socials,  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d'igualtat,  per  a  
l’AJUNTAMENT en concepte de SAD social i SAD dependència, és la següent: 

Hores SAD 
social  Finançament 

3.351,73        35.930,30 € 

* El finançament per SAD dependència és en funció de les hores prestades que constin en els acords PIA tramitats.



3. ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

OBJECTIUS ACCIONS RECURSOS
AJUNTAMENT CONSELL COMARCAL CONSELL COMARCAL

Referents 
comunitaris

3.1. Garantir la gestió correcta 
dels PIA.

Col·laboració en la 
cessió dels recursos 
necessaris 
(infraestructura, suport 
material i tecnològic) 
per al desenvolupament 
de les seves funcions.
 

Realització del seguiment dels PIA. El CONSELL COMARCAL aporta el 
diferencial en relació amb l’aportació del 
Departament de Benestar Social i Família del 
cost del referent comunitari.

3.2. Mantenir els referents 
comunitaris al territori per 
promoure el suport de 
professionals i el seguiment de la 
implementació del SCAAD.

Col·laboració en la cessió dels recursos 
necessaris (infraestructura, suport 
material i tecnològic) per al 
desenvolupament de les seves funcions.

Manteniment de la contractació dels 
referents comunitaris al territori.

3.3. Impulsar i consolidar 
accions d’informació, formació, 
grups d’ajuda mútua i de respir 
adreçades a les persones 
cuidadores no professionals.

Participació i 
col·laboració en el 
desenvolupament de les 
accions adreçades a les 
persones cuidadores no 
professionals 
promogudes pel 
Departament de 
Benestar Social i 
Família.

Participació i col·laboració en el 
desenvolupament de les accions 
adreçades a les persones cuidadores no 
professionals promogudes pel 
Departament de Benestar Social i 
Família.



4. SISTEMA D’INFORMACIÓ SOCIAL 

OBJECTIUS ACCIONS RECURSOS
AJUNTAMENT CONSELL COMARCAL AJUNTAMENT CONSELL COMARCAL

4.1. Avançar en el 
disseny, la 
implantació i el 
seguiment del 
sistema 
d’informació social.

Col·laboració en el 
finançament del sistema 
d’informació social Hestia. 

Col·laboració en la 
implantació i el seguiment del 
sistema d’informació social 
Hestia.

Veure quadre de 
finançament. 

Aportació de professionals 
de suport per a dubtes en la 
implantació i l’ús del sistema 
d’informació social Hestia. 

Col·laboració en la 
implantació i el seguiment del 
sistema d’informació social 
Hestia.

Establir els paràmetres en el 
sistema de recollida de dades.

Participar en el consens, 
juntament amb el CONSELL 
COMARCAL, en 
l’establiment de paràmetres en 
el sistema de recollida de 
dades.

Facilitar la informació als 
professionals del serveis 
socials bàsics per a la 
utilització del sistema 
d’informació social Hestia. 

Tramesa de les dades del 
territori en el marc del dossier 
únic de registre de dades. 

Per a l’any 2012, l’import que ha de finançar l’AJUNTAMENT en relació amb el sistema d’informació social Hestia, sens perjudici que aquesta quantitat es pugui veure 
minorada com a conseqüència de l’obtenció d’ingressos per subvencions per aquest concepte,  és la següent: 

Habitant
s 2011 Cost anual Hèstia

18.113            1.156,75 € 



5. PLA LOCAL DE SERVEIS SOCIALS 

OBJECTIUS

ACCIONS RECURSOS

AJUNTAMENT CONSELL COMARCAL AJUNTAMENT CONSELL COMARCAL

5.1. Planificar l’actuació dels 
ens locals en matèria de 
serveis socials de forma 
alineada amb el Pla estratègic 
de serveis socials i seguint un 
model comú a tots els ens 
locals de Catalunya.

Col·laboració en l’elaboració i 
l’execució del Pla d’actuació 
local en matèria de serveis 
socials 2011-2014.

Elaboració del Pla d’actuació 
local en matèria de serveis 
socials 2011-2014.

- Personal tècnic que 
col·labori en la gestió del Pla 
local dels serveis socials.

- Personal tècnic que gestioni 
el Pla local dels serveis 
socials.

5.2. Disposar de l’anàlisi 
comparativa dels serveis 
socials bàsics que serveixi de 
referència per a la planificació 
de les polítiques públiques i la 
definició dels objectius a 
assolir per cada ens local..

Aportació anual de la informació 
necessària per elaborar els 
indicadors clau dels serveis 
socials bàsics.

Aportació anual de la informació 
necessària per elaborar els 
indicadors clau dels serveis 
socials bàsics.

Aportació de la informació 
necessària per al seguiment i 
l’avaluació  del desplegament 
del Pla estratègic i del Pla de 
qualitat en l’àrea bàsica de 
serveis socials que correspongui 
en el termini i la forma que es 
concretin anualment.

Aportació de la informació 
necessària per al seguiment i 
l’avaluació  del desplegament 
del Pla estratègic i del Pla de 
qualitat en l’àrea bàsica de 
serveis socials que correspongui 
en el termini i la forma que es 
concretin anualment.

 



6. MODEL DE SERVEIS SOCIALS

OBJECTIUS
ACCIONS RECURSOS

AJUNTAMEN
T CONSELL COMARCAL AJUNTAMENT CONSELL 

COMARCAL
6.1. Disposar del model 
de serveis socials bàsics 
de Catalunya.

Col·laboració en 
l’elaboració del 
model de serveis 
socials bàsics de 
Catalunya, amb 
la participació 
d’agents 
implicats.

Col·laboració en l’elaboració del model de 
serveis socials bàsics de Catalunya, amb la 
participació d’agents implicats.

- Personal tècnic i 
directiu necessari per al 
desenvolupament del 
model. 

- Personal tècnic i 
directiu necessari per al 
desenvolupament del 
model.

Assistència als 
grups de treball 
que es crearan 
en la segona 
fase del model.

Assistència als grups de treball que es 
crearan en la segona fase del model.



7. AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL

OBJECTIUS

ACCIONS

INDICADORS 
D’AVALUACIÓAJUNTAMENT CONSELL COMARCAL

7.1. Atendre el 100% de 
les situacions individuals 
o familiars d’urgència 
social per cobrir les 
necessitats bàsiques.

Atenció a les situacions de 
necessitat al territori, puntuals, 
urgents i bàsiques, de 
subsistència, segons estableix 
la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic.

Distribució econòmica dels ajuts 
d’urgència social tenint en compte 
els criteris generals del protocol de 
prestacions d’urgència social en els 
ens locals de Catalunya.

S’haurà d’acreditar els 
ajuts realitzats, d’acord 
amb el dossier únic de 
recollida de dades.

Per a l’any 2012, l’import finançat amb càrrec al Contracte Programa 2012-2015 formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar Social i Família, 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, en ajuts d’urgència  
social per a l’AJUNTAMENT, és la següent:

Habitants  Finançament  

18.113          12.293,27 € 



Fitxa núm. 2
Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)

Objectius.

- Donar informació,  atenció i  assessorament en un espai  públic  i  d’accés directe  per  a  les  persones 
usuàries. 

- Pel que fa a l’atenció en violència masclista, els SIADs han d’estar vinculats amb els circuits d’atenció  
local per a l’abordatge de la problemàtica, atès que representen una porta d’entrada de les dones que es 
troben en aquesta situació.

- Difondre informació a les dones sobre els seus drets i l’exercici d’aquests drets.
- Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès.
- Facilitar atenció i assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones que ho sol·licitin.
- Coordinar-se i col·laborar amb els grups i les organitzacions de dones.
- Assessorar  les  dones  en  situacions  de  violència  masclista,  orientar-les  i  procurar-los  una  primera  

atenció,amb els  serveis  socials  i  altres  recursos,  públics  o  privats,  que  poden donar  sortida  a  les 
diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.).

Accions de l’AJUNTAMENT:

a) Disposar d’un pla de polítiques de dones, aprovat per l’òrgan de govern competent, que defineixi el 
marc d’actuació de l’ens local en la incorporació de la perspectiva de gènere i des del punt de vista de 
les dones.

En el cas que l’ens local no disposi d’un pla propi, l’AJUNTAMENT es podrà adherir al pla comarcal 
aprovant-lo per l’òrgan competent i  informant-ne per escrit  al CONSELL COMARCAL. En el cas  
d’adherir-se caldrà informar de la persona referent de dona i explicitar el compromís d’assistència als  
grups de dona que es porten a terme des del CONSELL COMARCAL.

b) Col·laborar en la construcció d’indicadors compartits i de sistemes d’avaluació i sistematització de la 
informació que permetin fer el seguiment del procés d’implementació i avaluar-ne l’impacte al territori.

c) Informar les dones sobre l’exercici dels seus drets.

d) Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès, tot 
posant al seu abast, si escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat. 

Els serveis d’assessorament jurídic els hauran de dur a terme professionals amb la titulació necessària i 
amb coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de gènere.

Els serveis d’assessorament psicològic l’hauran de dur a terme professionals amb la titulació necessària 
i  amb  formació  específica  en  l’aplicació  de  la  perspectiva  de  gènere  en  l’atenció,  la  detecció  de 
situacions de violència masclista i l’avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per  
al procés de recuperació de les dones que es trobin en aquestes situacions.

e) Assessorar  dones  en  situacions  de  violència  masclista,  orientar-les  i  proporcionar-los  una  primera 
atenció.

f) Coordinar la seva actuació –i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari– amb el 
centre d’intervenció especialitzada de referència i/o amb els serveis específics dels ens locals per a 
l’abordatge de la violència masclista. Fer-ho amb els serveis socials i altres recursos, públics o privats, 
que  poden  donar  sortida  a  les  diverses  situacions  que  plantegin  les  usuàries  (laborals,  familiars, 
econòmiques, etc.).
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g) Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de 
dones.

h) Designar un/a tècnic/a referent en matèria de dona, i informar al CONSELL COMARCAL en cas de  
canvi de referent, al correu electrònic psi@vallesoriental.cat

i) Participar en els grups de treball de dona del CONSELL COMARCAL.

j) Col·laborar en la recollida de dades que des del CONSELL COMARCAL o ICD (Institut Català de les 
Dones) es demanin.

k) Realitzar la memòria anual segons les indicacions que faciliti el CONSELL COMARCAL, i presentar-
la com a màxim el 15 de febrer de cada any.  

Orientativament les dades que es demanaran són:

- Nombre de persones ateses desagregades per sexe, edat, residència, estudis, situació familiar, 
nacionalitat, motiu de l’atenció i procediment d’arribada –directa o derivada des d’un altre 
servei–,  i  per  àmbits  d’atenció  (informació  i  orientació  sociocomunitàries,  psicològiques  i  
jurídiques).

- Canal d’atenció (presencial, telefònica, a través de correu electrònic, etc.).
- Derivacions (quantitat i tipus).
- Nombre  i  característiques  de  les  actuacions  de  sensibilització  comunitària  impulsades  pel 

servei.
- Nombre d’actuacions dutes a terme en grups. 
- Participació en els circuits i protocols territorials contra la violència masclista.

Accions del CONSELL COMARCAL: 

a) Fomentar  la  interrelació  i  la  coordinació  entre  els  professionals  dels  SIAD  per  crear  models 
d’intervenció harmonitzats com a resultat del treball en xarxa i de la cooperació professional. 

b) Disposar d’una persona coordinadora per dur a terme les tasques de definició i planificació en matèria  
de dona a nivell comarcal.

c) Oferir assessorament per a la planificació, l’execució i  l’avaluació de projectes amb perspectiva de 
gènere.

d) Iniciar  la  revisió i  actualització del  protocol marc a  nivell  comarcal  d’actuacions en situacions de  
violència de gènere.

e) Realitzar una guia de recursos en matèria de dona.

f) Tenir a la web del CONSELL COMARCAL un espai de consulta en matèria de dona.

g) Tenir un Pla Comarcal de Polítiques de Dona.

h) Comunicar a l’ICD les adhesions dels ens locals al Pla comarcal de dona.

i) Realitzar la memòria anual a nivell comarcal en matèria de dona segons indicacions de l’ICD.

j) Vetllar que l’ABSS resta de municipis proporcionin a les dones orientació i assessorament psicològic i 
jurídic especialitzat a les dones en situació de violència masclista.
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k) Disposar d’un espai on prestar el Servei d’Informació i Atenció a les Dones. 

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
7. Aprovar, si procedeix, la revisió de preus, i el resultat de l’auditoria de qualitat del 
contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària 
de Parets del Vallès
Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica 
que el contracte especifica que el preu s'abonarà a l'adjudicatari per mesos vençuts dins del 
termini  legal  que  correspongui  i  que  en  cadascuna  de  les  certificacions  mensuals  es 
realitzarà la retenció prevista al plec de condicions del 2% previst per retribució per objectius 
anual.

Vist l'informe emès pel cap de Medi Ambient segons el qual l'aplicació d'aquesta retenció ha 
suposat  durant  l'any 2011 la  quantitat  de  17.205,48 euros IVA exclòs  i  que després  de 
l'auditoria realitzada es consideren complerts el 50% dels objectius, per la qual cosa l'import 
total a facturar serà de l'1%, és a dir, 8.602,74 euros IVA exclòs.

Com va explicar ve motivat per totes les mancances de servei que es va tenir durant el 
període d'inici del contracte.

Es  proposa  aprovar  la  revisió  de  preus  anual  del  contracte  i  que  passat  un  any  s'ha 
d'efectuar, tenint en compte la revisió de preus l'IPC del període 2011-2012. Es tracta de 
l'IPC estatal del 2,1% i el contracte recull l'aplicació del 85% de l'IPC, no amb tota la totalitat  
del contracte, sinó a una sèrie de conceptes que es detallen a l'informe.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup vota en 
contra del punt per diverses raons.

L'adjudicació  del  servei  va  tenir  lloc  el  27  de  gener  de  2011,  per  un  import  de  més 
d'1.147.000 €, una quantitat molt alta i no es tracta de qualsevol contracte de serveis, sinó el 
més gros de l'Ajuntament. 

La senyora Martí indica que després comentarà que a l'entendre del seu grup i ja ho va dir 
en el seu dia, es va fer amb moltes mancances, tot i que havien d'haver estat molt curosos 
per  l'import  i  el  tipus  de servei  de què  es  tracta,  el  NOPP entén  que no  es  va ser  el  
suficientment diligent ni curós en el conveni i sorgeixen problemes que ja va anunciar el seu 
grup en el seu dia.

El primer que ja va sortir és que es va haver d'aprovar una modificació del conveni el 19 de 
gener de 2012, és a dir encara no portaven un any treballant, perquè es va començar a 
treballar a l'abril, i ja es va acordar una modificació que afectava al 2% de l'import. Es va 
incrementar el conveni en 9.164 €, sense IVA.

S'haurien de preguntar si és normal que s'adjudiqui un contracte tan gros i al cap de set 
mesos s'hagi de retocar una part a l'alça i no a la baixa. No es van lligar gairebé els caps i 
els punts del conveni.

Avui es proposa aprovar els increments de l'IPC corresponents a l'abril de 2011 a l'abril de 
2012, amb 19.000 €, un altre cop i de l'abril al desembre de 2012, 20.921 € d'increment, de 
revisió de l'IPC. A part de l'exposat la Junta de Govern acorda una actualització de salaris 
corresponents al  primer  trimestre de 2011.  El  tema de les escombraries és  un decalaix 
constant, d'increments i increments, per qüestions de regularització salarial.

La senyora Martí continua explicant que es troben amb un contracte adjudicat a l'abril de 
2011, i estan al 2012 i el conveni s'incrementa en un 5%. Pregunta si hi ha algun servei que 
en la situació de crisi s'augmenti un 5%, quan el que està passant són reduccions, per això 
torna a preguntar una vegada més, que quina mena de contracte es va subscriure, quina 
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mena d'adjudicació es va fer. A tot això s'ha d'afegir que el servei és bastant deficitari, si 
encara el servei fos perfecte, es podrien sacrificar una mica, però a sobre és molt deficitari 
en molts aspectes com en els containers, en la recollida, en l'escombrada, creu que hi ha 
algun carrer que només es passa un dia a la setmana i a sobre el servei es va adjudicar er 
un termini de deu anys,  en precampanya electoral,  poc abans de la convocatòria de les 
eleccions municipals. El NOPP creu que tot plegat, tant l'adjudicació com cada punt que es 
porta al Ple, és un despropòsit sumat a un altre.

La clàusula vuitena del conveni subscrit diu que durant el tercer trimestre de cada anualitat 
s'efectuarà la campanya informativa establerta en l'oferta presentada per un import de 5.000 
€, d'acord amb els criteris establerts pels serveis municipals de l'Ajuntament.

La senyora Martí  indica que no s'ha elaborat  la campanya informativa,  per això s'hauria 
d'afegir  la reducció de 5.000 € del 2011 i  5.000 € del 2012, perquè no s'ha complert  la 
clàusula vuitena, ja que no s'ha efectuat una campanya informativa a la població, per tant en 
l'acord s'hauria d'afegir una baixa de 10.000 € per incompliment del punt vuitè. El NOPP vota 
en contra per les raons exposades.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que ho sent molt però es 
repetirà amb el punt de vista del NOPP. Indica que el contracte va néixer malament, que es 
va formalitzar quatre o cinc mesos abans de les eleccions, que va hipotecar l'Ajuntament 
durant  deu  anys,  que  segurament  és  el  contracte  més  car  de  l'Ajuntament  al  voltant 
d'1.200.000 €, import que després s'ha augmentat i que el servei deixa molt que desitjar, 
perquè es parteix d'un preu tan alt que el servei hauria de ser excel·lent i creu que no arriben 
ni a la meitat.

Des que es va formalitzar el contracte s'han aprovat dues modificacions de pressupost, que 
coneguin. Una per ampliar els caps de setmana, que inicialment no estava previst. Suposa 
que per això només es va presentar una empresa a la licitació i així el preu es baixava i 
després s'ampliava als caps de setmana, perquè durant un temps si passejaves pel poble 
els caps de setmana els contenidors estaven plens, problema que es va arreglar amb un 
increment. Després va tenir lloc una segona modificació del pressupost, que va ser la revisió 
salarial. Després a més a més es aprovar un increment, que es veu que estava pactat i es 
pagava el  50% de 8.000 € per posar pedals hidràulics als contenidors. En aquest sentit 
resulta que molts pedals quan els trepitges toquen a la vorera i no s'obren, i per tant són 
inútils, perquè s'han d'obrir amb la mà. En general són dades per no estar gaire contents 
amb el contracte. A més hi ha una auditoria que en principi hauria de ser un punt a favor, 
però si aquesta auditoria diu que es fa bastant bé la funció, CiU no hi està gens d'acord, 
perquè només s'han de passejar els dies de mercat, dilluns o dimecres, i veure com estan 
les vores dels marges del mercat.

CiU vota en contra, però a més si es paren a pensar que l'Ajuntament està fent uns plans 
d'ocupació destinats a la neteja viària, encara són més arguments per votar en contra de 
l'aprovació de la factura.

Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que en el seu moment ja va 
expressar que durant setmanes va durar la deficitària gestió de l'empresa contractada.

Coincideix amb tot el que han dit la resta de companys. Va haver-hi una pujada que li va 
preocupar.  La  base  del  problema d'ara  és  que  en  el  seu  moment  es  va subscriure  un 
contracte per deu anys. Ja va declarar en el seu moment que l'Ajuntament està segrestat per 
part d'Urbaser, perquè saben perfectament que les opcions i alternatives de l'Ajuntament no 
són gaires.

Creu que l'error principal que es va cometre va ser subscriure  un contracte tan llarg, ja que 
suposa que l'Ajuntament ha d'estar supeditat al que Urbaser digui i  poden pujar l'IPC un 
2,1% o el que sigui, i ho poden continuar fent, perquè l'Ajuntament haurà de callar, perquè hi 
ha un contracte i a partir d'aquí, hauran de dir que sí a tot. 
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ICV no està d'acord amb el contracte firmat per deu anys. Reconeix que el seu grup en 
aquell moment va votar a favor i creu que és de justícia fer-ho, però ell no era la persona 
que representava a ICV en aquell moment i com a especialista en compres i logística diu 
que el contracte que es va firmar va ser un contracte totalment equivocat. Haurien de fer una 
reflexió per properes vegades.

Es troben amb el  mateix  de sempre,  pujada de preus,  l'Ajuntament practica una sanció 
bastant  per  sota de la  realitat  de l'afectació  de tots  els  mesos de falta  de recollida,  de 
queixes dels veïns. ICV no dóna suport a la proposta.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica 
que no sap què passarà l'any que ve, si s'haurà de tornar a portar la revisió de preus, que 
només és el compliment estricte del contracte. Si algun dia haguessin de presentar alguna 
ampliació o modificació del contracte no sap què escoltaria. Parlen de la revisió del 85% de 
l'IPC i d'una sanció, encara que aquí digui que s'aprova el pagament, també es parla d'una 
sanció de 2011. L'any 2012 s'efectuarà l'auditoria que disposarà el que sigui, i s'aplicarà, 
però matisa que no s'ha efectuat  una auditoria  de qualitat  de  2012,  sinó de 2011,  que 
comporta una sanció d'un 1% del 50% que s'havia de retornar.

Respecte a la campanya informativa de 5.000 €, ha de dir que es pregunta si la portaveu del 
NOPP té un do o una virtut de pensar el que l'equip de govern està a punt de dur a terme o 
que fan, sigui el que sigui, la felicita perquè moltes vegades encerta. La campanya que no 
és informativa és de sensibilització en el tema de la recollida, està prevista elaborar-la el  
proper mes, i s'està acabant de definir. No es destinaran 5.000 €, sinó uns 8.000 €, que són 
els 5.000 € d'aquest any, més els 3.000 € que havien quedat. La campanya es veurà al 
carrer al mes de desembre.

El  senyor  Juzgado  continua  explicant  que  respecte  a  què  només es  va  presentar  una 
empresa a la licitació, es pregunta si el motiu és perquè el preu era baix i a la resta no els  
interessava el preu de sortida i de licitació en què va sortir l'Ajuntament. Potser no és un 
gran preu encara que sigui elevat el cost,  perquè és un servei d'importància la recollida 
d'escombraries  i   neteja  viària,  són dos serveis  que s'ajunten.  Fa aquesta reflexió,  que 
potser no es va presentar ningú més perquè no interessava el preu de licitació.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

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

Abstencions: 0

Per l'exposat i,

Exposició i descripció de fets
El Ple de l'Ajuntament de data 27 de gener de 2011 va adjudicar el Servei de recollida i  
trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès a l'empresa Urbaser,  
SA per un import d'1.238,792,51 euros anuals IVA inclòs per un termini de 10 anys.

El Ple de data 19 de gener de 2012 va aprovar la modificació per ampliació del contracte del  
Servei de recollida dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès per un  
import anual de  19.164,12 euros IVA exclòs.

El contracte signat en data 1 d'abril de 2011 especifica que el preu del contracte serà abonat  
a l'adjudicatari per mesos vençuts dins el termini legal que correspongui i que en cadascuna  
de les certificacions mensuals es realitzarà la retenció prevista al plec de condicions del 2%  
previst per retribució per objectius. 

Vist l'informe emès pel cap de Medi Ambient segons el qual l'aplicació d'aquesta retenció ha  
suposat  durant  l'any 2011 la  quantitat  de 17.205,48 euros IVA exclòs  i  que després de  
l'auditoria realitzada es consideren complerts el 50% dels objectius, per la qual cosa l'import  
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total a facturar serà de l'1%, és a dir, 8.602,74 euros IVA exclòs.

Atès  que  la  clàusula  quinta  del  contracte  especifica  que  la  primera  revisió  de  preus  
s'efectuarà a l'any d'inici del servei i que la revisió anual de preus es subjectarà a l'aplicació  
de la fórmula de revisió de preus.

Atès que el percentatge de variació de l'IPC estatal pel període comprès entre els mesos  
d'abril de 2011 a abril de 2012 es fixa en un 2,1%.

Atesa la necessitat d'aprovar la despesa originada per aquest contracte per als mesos d'abril  
a desembre de 2012 amb la incorporació de la revisió de preus.

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

1. Aprovar la retribució per objectius de l'any 2011 del contracte del Servei de recollida i  
trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès per un import de  
8.602,74 euros IVA exclòs que correspon al 50% de la retenció prevista.

2. Aprovar la revisió del preu del contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus sòlids 
urbans i la neteja viària de Parets del Vallès per un import de 19.105,11 euros IVA exclòs,  
segons el  percentatge de variació de l'IPC estatal  (abril  2011-abril  2012) d'acord amb el  
contracte signat.

3. Aprovar  la  proposta  de  despesa  en  fase  AD núm.  920120004359  per  un  import  de  
20.921,90  euros  IVA inclòs  amb càrrec  a  la  partida  2213.162.22733  Contracte  recollida  
escombraries i neteja viària, a favor de l'empresa Urbaser, SA per fer front a les despeses  
de l'IPC els mesos d'abril a desembre de 2012.

4. Notificar el present acord a l'empresa interessada.

MOCIONS
8. Moció presentada pel grup municipal del NOPP, relativa a demanar al nou Govern a 
efectuar una consulta popular
El secretari llegeix la Moció presentada pel grup municipal del NOPP, relativa a demanar al 
nou Govern a efectuar una consulta popular.

El grup de CiU vota a favor.

Pren  la  paraula  el  portaveu  el  portaveu  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  manifesta  que 
francament no sap per què aquest tipus de mocions es presenten al Ple, ja que això és un 
brindis al sol, d'una formació política que diu que vol formar part de l'ANC, que li sembla molt 
bé, però no sap per què ho demana al Ple.

Una altra qüestió és que ho demani una Assemblea Nacional i una altra que ho faci un grup 
polític. ICV s'absté, perquè creu que hi ha eines per fer saber el criteri del NOPP pel que fa 
al tema del dret a decidir a la gent. A més aquest tema ve molt tard, ja que el dia 25 de 
novembre es va votar i resulta que el NOPP encara està amb el tema del dret a decidir. Ja 
es va fer el dret a decidir des del punt de vista que es farà i es tirarà endavant. No acaba 
d'entendre aquest tipus de moció, com tampoc acaba d'entendre altres mocions que s'han 
presentat, i ICV s'absté perquè el seu grup coincideix amb alguna part de la moció, però no 
amb tota i demana que s'evitin els panfletos propagandístics per part dels grups polítics.

El grup PP vota en contra.

Intervé el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i vota a favor, encara que matisa el punt 
dos,  referent  al  tema  de  la  llibertat  de  Catalunya,  ja  que  els  ciutadans  són  lliures  a 
Catalunya, i per això intentarà agafar un sentit més ampli de la paraula llibertat i el vot del 
seu grup és a favor.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i puntualitza que respecte a la data, 
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el seu grup va presentar la Moció el 10 d'octubre de 2012, i avui és 29 de novembre, per tant 
la Moció no és extemporània, sinó que no ha arribat al Ple fins avui i no és per culpa del 
NOPP.

D'altra banda, no és gaire adequat qualificar una Moció que presenta el seu grup en relació 
al tema del dret a decidir com a panfleto, ja que el NOPP no pensa que les mocions d'ICV 
siguin cap panfleto.

La presidència prega que en les mocions no es facin interpel·lacions, perquè sinó el Ple 
seria inacabable.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, CIU)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions: 1 (ICV)

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA, la Moció següent:

Moció del grup municipal del NOPP, relativa a demanar al nou Govern a efectuar una  
consulta popular
La multitudinària manifestació del passat 11 de setembre marcarà, probablement, un abans i  
un  després  d'aquesta  data.  A Barcelona  varen  sortir  al  carrer  més  d'un  milió  i  mig  de  
persones  per  manifestar  el  seu  rebuig  a  la  situació  actual  a  la  qual  es  veu  abocada  
Catalunya en tots els sentits, en especial el greuge econòmic provocat pels diners que es  
recapten a Catalunya i  que no tornen.  L'Assemblea Nacional Catalana va encapçalar  la  
manifestació amb el lema "Catalunya nou estat d'Europa".

És constant per part de l'Estat Espanyol l'asfixia financera a què sotmet Catalunya. De cada  
euro que s'envia a l'Estat 43 cèntim no tornen. Estem d'acord sempre a parlar de solidaritat,  
però no d'espoli.

L'oportunitat del pacte fiscal proposada per l'últim govern de la Generalitat no ha estat ni  
escoltada  per  part  de  l'Estat.  Una  vegada  més  els  temes  fiscals,  financers,  lingüístics,  
d'inversions en infraestructures són menystinguts pel govern de l'Estat.

Son  massa  les  vegades  que  Catalunya  és  menystinguda  a  nivell  de  l'Estat,  només  es  
valorada per l'aportació econòmica que fa a les seves arques sense rebre a canvi la part  
que ens correspon.

Ha  arribat  per  tant  l'hora  en  què  cal  que  el  poble  s'expressi  lliurament.  L'expressió  
democràtica no ha de fer por a ningú, els que parlen de por són els que temen perdre poder  
i privilegis. No hem de caure en provocacions, amenaces, insults i difamacions, nosaltres  
hem de fer el nostre camí.

Aquest  camí  passa  per  consultar  el  poble  després  que  ja  s'expressés  el  passat  11 de  
setembre.

EI  dia  27 de setembre de 2012,  el  Parlament  de Catalunya per  una àmplia majoria  de  
diputats i diputades va aprovar una resolució, que en la seva part dispositiva deia: "Després  
d'aquest 11 de setembre, escoltant l'anhel expressat d'una forma tant significativa, s'esdevé  
el moment històric en el qual resulta necessari consultar la ciutadania sobre la possibilitat  
que Catalunya esdevingui un nou Estat d'Europa."

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

1.  Demanar al  nou Govern que surti  elegit  el  proper dia 25 de novembre de 2012,  que  
procedeixi a efectuar una consulta popular en el sentit que el poble pugui decidir lliurament  
si  Catalunya  vol  seguir  unit  a  l'Estat  espanyol  o  iniciar  el  camí  que  ens  porti  a  la  
Independència.
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2. Donar suport a l'Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i estratègies que  
des de l'Ajuntament valorem positives per a la consecució de la llibertat de Catalunya.

3.  Apel·lar a l'esperit democràtic de la Unió Europea, inclòs l'Estat Espanyol,  per tal que  
s'imposi una resolució pacífica i pactada dels conflictes que puguin sorgir i s'avanci en els  
ideals de pau, treball i llibertat, entre els pobles del món.

4.  Notificar aquests acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a tots els grups  
parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern  
Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l'Assemblea Nacional  
Catalana i a la Presidència del Parlament Europeu.

9. Moció presentada per l'Assemblea Nacional Catalana sobre l'adhesió de Parets del 
Vallès a l'Associació de Municipis per la Independència
El secretari llegeix la Moció presentada per l'Assemblea Nacional Catalana sobre l'adhesió de 
Parets del Vallès a l'Associació de Municipis per la Independència.

El NOPP vota a favor.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i  prega que la votació es faci d'una 
manera individual i a mà alçada, si tots estan d'acord.

La presidència respon que se seguirà el procediment normal que s'ha seguit sempre i que és 
l'habitual, ja que no entén la diferenciació en aquest cas.

CiU vota a favor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que ha quedat ben clara la 
postura del seu grup en tota la campanya electoral. Dintre d'ICV-EU hi ha una pluralitat molt  
àmplia pel que fa a gent partidària de la independència. El senyor Folguera és partidari de la 
independència de Catalunya, però hi ha companys que no ho són, perquè pensen que hi ha 
altres fórmules per arribar a un acord amb Espanya, opinió que és tan respectable com la seva 
posició. El dia 25 de novembre es va votar, actualment el Parlament ha quedat en una formació 
prou clara per tirar endavant el dret a decidir i tan de bo que es faci al més aviat possible.

Alguns tenen ganes que això es produeixi i que CiU tingui la valentia de tirar endavant el dret a 
decidir, però no es poden posicionar en una Assemblea que en definitiva es va formar en el seu 
dia, perquè hi havia una necessitat òbviament de fer sentir el crit del dret a decidir, un crit que el 
seu grup porta 30 anys defensant, des que eren part del PSUC, el dret a l'autodeterminació 
sempre l'han defensat, per això no té gaire sentit després d'un Parlament amb 87 diputats a 
favor al dret a decidir que hagin d'agafar partit cap a un cantó o cap a l'altre.

El seu partit és molt plural i des del respecte a aquells que pensen que potser la independència 
no és l'alternativa, s'absté.

El PP vota en contra.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que com entén que aquí no 
es vota el dret a decidir, sinó a adherir-se a una Associació de Municipis, que és paral·lel a 
l'Associació Nacional de Catalunya per la Independència, deixa clar que com a partit estan 
d'acord amb al dret a decidir amb la realització d'una consulta popular a través d'un referèndum 
legal, per tal de conèixer el que el poble de Catalunya pensa i vol fer entorn al fet de ser un 
Estat d'Europa o continuar junts amb Espanya.

El PSC creu que es pot aconseguir un major autogovern i una major capacitat pròpia financera 
si es forma part  d'un Estat Federal.  Com a partit  que propugnen el  federalisme no poden 
participar de l'Associació de Municipis per la Independència, per aquest motiu el posicionament 
és de no adhesió, sí en canvi manté obert tots els contactes que consideri l'Associació Nacional 
de Catalunya per la Independència, que entén que són dues coses diferents.
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Les votacions són les següents:

Vots a favor: 7 (NOPP, CIU)

Vots en contra: 9 (PSC, PP)

Abstencions: 1 (ICV)

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, exposa que quan ha fet el comentari de 
fer una votació a nivell personal és perquè potser en el seu grup hi ha diferència de criteri i per 
això vol saber si pot ser o no fer la votació a mà alçada, per això insisteix i pregunta al secretari 
si és possible.

La presidència manifesta que s'haurà de mirar el ROM. No hi ha cap tipus de problema en 
aplicar el que marqui la reglamentació.

El secretari indica que està intentant localitzar si hi ha algun precepte del ROM que ho reguli. 
De moment no ho ha vist, però si es vol fer constar a l'acta qualsevol vot particular no ha 
d'haver-hi gaire problema, però que s'acordi que per majoria es voti a mà alçada no ho ha 
trobat al Reglament.

La presidència exposa que si  algun membre del  grup de CiU vol manifestar  si  té un vot 
diferencial ho pot fer en aquest moment.

El senyor Martín indica que en el seu cas no es dóna, però potser dins d'un altre grup es pot  
donar i per això demana el vot personal.

D'acord amb les votacions, el Ple per MAJORIA, no aprova la Moció.

10. Moció presentada pel grup municipal PSC, relativa al dret de la ciutadania a decidir 
el futur de Catalunya
El secretari llegeix la Moció presentada pel grup municipal PSC, relativa al dret de la ciutadania 
a decidir el futur de Catalunya.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que entén que aquesta Moció 
no és un panfleto i vota a favor.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i vota a favor, encara que puntualitza que 
la Moció no té el segell del Registre d'Entrada com les altres.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i s'absté perquè aquesta Moció és un 
panfleto, perquè no veu resolucions que ajudin l'Ajuntament a prendre mesures. Estan aquí per 
fer política efectiva i no mítings i això és un panfleto com una casa de pagès. 

El grup del PP vota en contra.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i aclareix que quan la senyora Martí 
ha dit el del panfleto entén que no ho ha dit perquè ho havien dit els altres al davant, sinó 
perquè s'ha tornat a repetir.

El PSC vota a favor.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, CIU)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions: 1 (ICV)

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA, la Moció següent:
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Moció del grup municipal PSC, relativa al dret de la ciutadania a decidir el futur de 
Catalunya
La manifestació multitudinària i cívica celebrada el passat 11 de setembre a Barcelona va 
ser una clara expressió d'un malestar creixent dels catalans i catalanes pel que fa a les 
relacions entre Catalunya i Espanya, un malestar que ja es va expressar amb motiu de la 
sentència del Tribunal Constitucional per la crisi econòmica i pels reiterats incompliments per 
part del Govern de l'Estat.

L'actual Govern de l'Estat, lluny d'abordar aquest creient malestar, ha iniciat una ofensiva 
recentralitzadora  que  ha  estat  considerada  inconstitucional  en  reiterades  ocasions  pel 
Consell de Garanties Estutàries, en vulnerar les competències de la generalitat de Catalunya 
i els drets de la ciutadania.

En conseqüència, és evident que cal procedir a una revisió en profunditat de les relacions 
entre Catalunya i Espanya en el marc europeu. Ara més que mai, es fa necessari impulsar la 
reforma  de  la  Constitució  per  tal  d'assolir  un  Estat  federal  que  garanteixi  el  màxim 
autogovern per Catalunya, ens asseguri un tracte fiscal just, reconegui i respecti la nostra 
identitat i cultura nacionals en el marc de l'Estat Espanyol i la Unió Europea, conscients que 
un sistema de sobiranies compartides és la millor forma de gestionar les interdependències 
existents en l'economia globalitzada.

En aquest context, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han de poder expressar el seu 
dret a decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les relacions entre 
Catalunya i Espanya, acordada entre les institucions catalanes i espanyoles, a través d'un 
referèndum en què es plantegi una pregunta clara a la qual s'hagi de respondre de forma 
inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte sotmès a consulta.

L'Ajuntament de Parets, en tant que es tracta de l'administració més propera, no es pot 
mantenir al marge d'aquesta realitat, ha de fer sentir la veu de la ciutadania i ha de fomentar 
que sigui aquesta la que decideixi quin lloc ha d'ocupar Catalunya a Europa.

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

1. Reconèixer  que tots  el  catalans  i  catalanes tenim el  dret  a  decidir  sobre  el  futur  de 
Catalunya, en un exercici de llibertat i democràcia, pel que fa a les relacions amb Espanya i 
amb el conjunt d'Europa.

2. Instar  el  nou  Parlament  i  el  Govern  sorgits  arran de  les  eleccions  del  proper  25 de 
novembre,  que es comprometin  a promoure els  mecanismes necessaris  per  tal  que els 
ciutadans  i  ciutadanes  de  Catalunya  puguin  exercir  el  seu  dret  a  decidir  a  través  d'un 
referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat.

3. Demanar al nou Parlament sorgit arran de les eleccions del proper 25 de novembre que 
impulsi la reforma de la Constitució que ens porti a una revisió en profunditat de les relacions 
entre Catalunya i Espanya.

4. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat.

11.  Moció presentada pel  grup municipal  d'ICV-EUiA,  relativa a declarar  Parets del 
Vallès ciutat lliure de circs amb animals
El secretari  llegeix la Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA,  relativa a declarar 
Parets del Vallès ciutat lliure de circs amb animals.

Pren la paraula la portaveu del grup del NOPP, la senyora Martí, i vota a favor perquè la Moció 
està justificada i sobretot cada dia ho estarà més, perquè fins i tot les directives europees van 
en el sentit de legislar a favor del benestar animal. És un tema que ha entrat fins i tot en les 
directius, i el NOPP hi està a favor de la Moció.
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CiU vota a favor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i dóna les gràcies a l'Associació LIBERA 
que avui està present aquí a la graderia. Quan el van trucar, va coincidir en la Moció i la van 
plantejar a principis d'any dintre de l'Agrupació per un motiu molt concret i és el fet que la seva 
filla va assistir a un circ i un cop va sortir, la seva filla li va dir que s'ho havia passat molt bé,  
però lamentablement a continuació va dir que ho havia passat molt malament, perquè havia 
vist un senyor que estava fuetejant uns animals. Això ho va comentar sense que ell li digués 
res en absolut.  Ell  li  va dir  que li  intentaria  donar un cop de mà. Alguns mesos després 
l'Associació LIBERA es va posar en contacte amb el seu grup, perquè volien tirar endavant la 
proposta.

Ara és l'època que arribaran les sol·licituds dels circs per instal·lar-se a Parets. No vol apel·lar 
al vot o al discurs animalista que potser més o menys sensible, depenent de la persona, sinó 
que apel·la als valors que representen per la canalla, per als fills. Uns valors que des de Parets 
sempre han defensat, des de l'esport, des de la cultura, però creu que el valor del respecte cap 
als  animals,  els  valors  de  respecte  cap  als  agents  vius,  cap  al  medi  ambient,  s'ha  de 
reivindicar. Per això agraeix a tots els grups municipals que donin suport a la Moció, que en 
aquests moments pot semblar una proposta menor, però quan es tracta de treballar pels valors 
i pel futur i l'educació dels fills, no hi ha moment per deixar de presentar una proposta. Ha tocat 
que sigui en aquest Ple, que és molt dens, amb temes molt importants, però aquest també ho 
és. Per tant gràcies i hi vota a favor.

Els grups del PP i PSC voten a favor.

La  presidència  explica  que  properament  es  passarà  una  proposta  de  modificació  de  les 
ordenances, per adequar-les a les mocions que s'aproven i que no estiguin en contradicció i 
més quan hi ha unanimitat per part de tot el consistori.

El  senyor  Folguera  demana que  l'Ordenança  sigui  prèvia  a  la  possibilitat  que  es  torni  a 
instal·lar un circ, perquè no sap les dates, però coincideixen en els mesos de gener-febrer.

El senyor Juzgado explica que a vegades les sol·licituds les demanen per tot l'any, per això 
revisaran si s'ha atorgat alguna llicència, abans de prendre aquest acord.

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

Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per declarar Parets del Vallès municipi lliure de 
circs amb animals
Atès que el nostre municipi acull cada any i per dates properes diversos circs itinerants que  
utilitzen animals en els seus espectacles.

Atesos els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de 
sensibilitat, no només física sinó també psíquica.

Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han  
de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni han de  
ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o causar-los estats  
d’ansietat o de por.

Atès que els  animals han de rebre el  tracte que,  atenent  a les seves necessitats psico  
etològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en  
condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de camions  
on no poden gaudir d'un enriquiment espaial, estructural, alimentari ni social de qualitat.

Atès que entre els  animals  que s’exhibeixen als  circs hi  figuren animals salvatges que,  
encara  que  hagin  nascut  en  captivitat  mantenen  els  seus  instints  naturals  i  el  procés  
d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la  
violència.

Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici  
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per a la conservació de les espècies.

Atès que les administracions locals també han d'afavorir i potenciar les conductes cíviques i  
de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.

Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells  
éssers amb els que compartim el planeta Terra.

Atès  que  els  circs  amb  animals  salvatges  no  ofereixen  una  educació  mediambiental  
apropiada  i  promouen  una  visió  tergiversada  i  falsa  dels  animals,  resultant  fins  i  tot  
antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d’aquests espectacles.

Atès que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el món  
han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris.

Atès que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la salut  
pública per la possible transmissió de malalties, jas que alguns animals salvatges poden ser  
molt perillosos i existeixen casos d’animals que han escapat de les instal·lacions d’un circ i  
han causat greus danys materials i personals, a més de perillar la vida del propi animal.

Atès que són molts nombrosos els municipis ja acollits a aquesta proposta tant a Catalunya  
com a la resta del estat i Europa.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Manifestar el  compromís de l’Ajuntament de Parets del Vallès amb els principis ètics,  
socials  i  mediambientals  i  amb el  respecte  a no causar  patiment  als  animals,  ja  siguin  
domèstics, de companyia o salvatges.

2. Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en circs que 
es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de  
residència de les persones propietàries o posseïdores d’aquests animals.

3. No permetre la instal·lació a Parets del Vallès de circs amb animals salvatges, encara que  
aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir  la seguretat ciutadana de  
possibles escapades.

4. Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA, a la Fondation Franz Weber, a  
la Federació i a l’Associació catalana de Municipis i al Govern de la Generalitat.

12. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, sobre el pagament de la paga 
extraordinària de desembre als treballadors i treballadores de la corporació municipal
El secretari llegeix la Moció presentada  pel grup municipal d'ICV-EUiA, sobre el pagament de 
la paga extraordinària de desembre als treballadors i treballadores de la corporació municipal.

El NOPP vota a favor.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i indica que el seu grup s'absté en la 
votació, atès que respecte al primer punt han de ser més coherents i no parlar de panfletos i fer 
brindis al sol, però tal com han parlat sempre creu que s'han d'ajustar al que diu la llei. Tots 
defensen  el  marc  de  dret  que  els  empara  i  si  aquestes  lleis  no  estan  ben  fetes  o  ben 
desenvolupades hi ha mecanismes per treballar i modificar-les, però no es pot instar la Junta 
de Govern perquè vagi en contra d'un Reial Decret i contra qualsevol principi de llei.

Pren la  paraula el  portaveu d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  explica que quan parla  de paga 
extraordinària està segur que si l'Ajuntament té la voluntat política de trobar altres fórmules, 
potser no realment com una paga extraordinària. Li consta que el comitè d'empresa ha fet 
propostes relatives a aquest assumpte. Tampoc es tracta de saltar-se la llei, sinó de buscar 
fórmules compensatives a una resolució injusta i que porta a una situació molt complicada als 
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treballadors.

L'Ajuntament té l'obligació de fer aquest esforç de trobar alternatives, perquè els treballadors 
rebin allò, que amb aquestes lleis últimament prohibeixen. No demana ser insubmisos de res, 
però si l'Ajuntament no és capaç de donar resposta a la demanda dels propis treballadors, hi 
ha un problema. La Moció va en aquesta via, d'escoltar el comitè d'empresa i si es pot aportar 
alguna cosa, perquè es facin les retribucions i es busquin les fórmules i es tiri endavant.

El PP s'absté en la mateixa línia que CiU.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i deixa clar que el seu grup està en 
contra que s'hagi tret i no s'aboni la paga de Nadal als treballadors, no només de l'Ajuntament, 
sinó de tots els funcionaris.

Quant a la Moció presentada, s'ha de tenir en compte que s'acull a llei que es pagui de l'1 de  
juny al 14 de juliol de 2012, que és abans de la data en què es va dictar i promoure aquesta llei 
i sempre que els serveis jurídics redactin un informe que s'aculli a la llei, el PSC vota a favor.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions: 5 (CIU, PP)

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

Moció del grup municipal d’ICV-EUIA sobre el pagament de la paga extraordinària de 
desembre als treballadors i treballadores de la corporació municipal
El govern d’Espanya, en el marc de la seva estratègia de desmantellament de l’Estat del  
Benestar i  d’atacs sistemàtics a la classe treballadora (en actiu o aturada), dependents i  
col·lectius més vulnerables, va anunciar fa uns mesos l’eliminació de la paga extraordinària  
de desembre als treballadors i treballadores de la funció pública. 

Aquesta  decisió  sense  precedents,  suposa  la  invasió  d’una  competència  de  Catalunya  
(recollida al nostre Estatut d’Autonomia), un menyspreu a la funció pública i a tot allò que és  
públic, i una violació del dret a la negociació col·lectiva que assisteix a la classe treballadora  
(desenvolupada per a la funció pública per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del  
Treballador  Públic).  Negociació  col·lectiva,  d’altra  banda,  reconeguda  a  l’Estatut  
d’Autonomia i a través d’ell-  a la Constitució, i  que vincula a tots els poders públics i  té  
reserva de Llei (art. 53 de la Constitució), no podent ser suspesos ni tan sols en cas d’estats  
d’excepció o setge. 

La majoria dels partits presents en aquest Ple municipal hem expressat el nostre rebuig  
frontal a l’eliminació de la paga extra de desembre, i des del grup municipal d’ICV-EUiA  
instem a la Junta de Govern a que busqui les fórmules adients per a pagar als treballadors i  
treballadores municipals la paga extra de desembre.

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

1. Instar a la Junta de Govern a què s‘aboni la part proporcional de la paga extraordinària  
devengada  entre  l’1  de  juny  de  2012  i  el  14  de  juliol  de  2012,  a  tot  el  personal  de  
l’Ajuntament de Parets, de les seves societats, patronats i organismes autònoms.

2. Sol·licitar  als  Serveis  Jurídics  i  Departament  d’Intervenció  que  realitzin  els  informes  
jurídics pertinents per a analitzar l’aplicació de les mesures contingudes en el RDL 20/2012,  
en salvaguarda de la nostra capacitat d’autonomia municipal.
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13. Moció presentada pel grup municipal del PSC, en contra de la supressió del paga 
extraordinària de Nadal als treballadors de l'Administració
El secretari llegeix la Moció presentada pel grup municipal del PSC, en contra de la supressió 
del paga extraordinària de Nadal als treballadors de l'Administració.

El NOPP vota a favor.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, exposa que tot i que el seu grup creu que 
la proposta va en la línia que presenta ICV, els termes amb els quals s'expressa són diferents i 
demana que es reconsideri tot el que sigui treballar dintre del propi marc que estableix la llei i  
és el més coherent, el que no es pot fer és instar algú perquè faci qualsevol cosa que va en 
contra de qualsevol principi de llei, per aquests motius CiU vota a favor.

Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i vota a favor, i vol fer una reivindicació 
sobre el que ha parlat abans el regidor de CiU, sobre que aquesta Moció no ha passat per 
Registre d'Entrada, ni per enlloc. Qualsevol Ple municipal, en què es trobi una moció que no ha 
passat pel Registre, com han de fer tots els grups, i com és obligat pel ROM, perquè li consta 
que és així, ha d'entrar per Registre, però resulta que presentes una moció i no saps per què 
surt una de paral·lela, que en definitiva ve a parlar de la mateixa moció que ja s'ha presentat.

Evidentment que el seu grup està a favor de la Moció, però el fet que totes les mocions no 
passin pel Registre, creu que no hi ha cap municipi que ho toleri, i ICV no votarà qualsevol altre 
moció presentada sense el segell corresponent, perquè està fora de la legalitat.

En la Junta de Portaveus van dir intentarien modificar que aquest fet, però això ja ha passat 
d'altres vegades i vol que consti en acta que ICV-EU no tornarà a acceptar mocions que no 
vinguin amb el segell del Registre i amb una data d'entrada, perquè sinó això és un desgavell 
de mocions paral·leles i que es complementen. Evidentment que ICV vota que sí a la moció.

El PP vota a favor.

Pren  la  paraula  el  portaveu  del  PSC,  el  senyor  Juzgado,  i  evidentment  vota  a  favor.  A 
continuació vol aclarir un tema, que ja ha escoltat avui dues vegades. Es tractarà en la propera 
Junta de Portaveus, el que caldrà és el que diu el senyor Folguera i s'aplicarà la normativa, 
perquè possiblement moltes de les mocions que avui estan sobre la taula no haguessin passat, 
perquè la normativa és una altra i l'equip de govern és tolerant, però el senyor Folguera no ho 
és, fet que constata des de la Comissió Informativa. Diu que fan panfletos, presenten coses 
així. El PSC no ha criticat cap de les mocions presentades pel senyor Folguera. Ha votat a 
favor o no, depenent de la posició del seu grup. Demana que no faci afirmacions de coses que 
el senyor Folguera sap que no són certes.

La presidència demana que el Ple no es converteixi en la Junta de Portaveus, ja que l'esperit  
del Ple no és convertir-se en una Junta de Portaveus

El senyor Folguera indica que possiblement estan avorrint a molta gent i no és la seva intenció. 
És molt tard i té ganes de marxar.

La presidència indica que no es referia a l'avorriment, sinó a les formes.

El senyor Folguera manifesta que ell sí que parla d'avorriment, i ICV ha treballat sempre per fer 
les coses ben fetes i que tot passi pel Registre. El problema és que el secretari envia abans de 
la  Junta de Portaveus una ordre del  dia amb unes mocions i  quan arriba  a  la  Junta de 
Portaveus, es troba una ordre del dia amb quatre mocions més que s'han presentat a última 
hora. Això és intolerable senyor Francesc Juzgado.

La presidència indica que a tothom li ha quedat clara l'opinió d'ICV i l'opinió del PSC.

El  senyor Folguera manifesta que això està fora de la  legalitat  des del punt  de vista del 
funcionament lògic de qualsevol Ajuntament, aquí i a la Xina.

Tots els grups voten a favor.
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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 en contra de  
la supressió de la paga extraordinària de Nadal als treballadors de l’Administració
Atès  que  les  darreres  mesures  legislatives  adoptades  pel  Govern  Estatal  suposen  una  
important  repercussió,  tant  econòmica com en les  condicions laborals  dels  empleats de 
l’administració pública, manifestem la més rotunda disconformitat amb l’aplicació d’aquestes  
mesures que considerem injustes i  injustificables respecte a la  corporació de Parets del  
Vallès. 

Tot i  que ens trobem en una situació econòmicament molt  desfavorable, l’Ajuntament de  
Parets del Vallès duu a terme una gestió del pressupost municipal centrat en la contenció,  
optimització  i  austeritat  que  ha  permès  situar  el  nostre  endeutament  per  sota  dels  
paràmetres permesos i fins i tot tancar els exercicis amb superàvit.

Gràcies  a  l’estat  de sanejament  econòmic  de les  arques municipals  no ens hem hagut  
d’acollir  als  plans  de crèdit  oferts  pel  Govern central  per  poder  fer  front  al  pagament  a  
proveïdors.

Davant  d’aquesta  situació,  d’hisenda  sanejada,  no  entenem  la  necessitat  d’aplicar  les  
mateixes  mesures  que  a  les  administracions  insolvents,  repercutint  a  les  condicions  
econòmiques del personal d’aquest Ajuntament.

La supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 per al  personal del sector  
públic, d’acord amb l’article 2.1 Reial Decret  20/2012, la congelació salarial aprovada en la  
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012, que prorroga l’acordada l’any 2011, la  
rebaixa de les retribucions imposada l’any 2010 i el no creixement de l’IPC dels últims anys  
significa  una  notable  repercussió  en  la  capacitat  econòmica  dels  treballadors  de  
l’Ajuntament que, amb la mateixa implicació que el conjunt de la corporació, treballen per  
aconseguir  prestar  un servei públic de qualitat  i  rigorós en el  marc d’una austera gestió  
econòmica.

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

1. Sol·licitar que sigui reconsiderades les propostes de supressió de la paga extraordinària  
als treballadors públics, de congelació salarial  i  d’increment de la jornada laboral a 37.5  
hores en el cas dels ajuntaments que puguin corroborar una hisenda sanejada. 

2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a què doni suport a aquesta moció.

3.  Sol·licitar  que  aquesta  moció  sigui  traslladada  al  President  del  Govern  de l’Estat,  al  
Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, a les entitats municipalistes de Catalunya i  
al Parlament de Catalunya.

14.  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d'ICV-EUiA,  relativa  al  dia  internacional 
contra la violència masclista
El  secretari  llegeix  la  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d'ICV-EUiA,  relativa  al  dia 
internacional contra la violència masclista.

Tots els grups voten a favor.

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

Moció del grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Parets del Vallès amb motiu del  
dia internacional contra la violència masclista 
Atès que el 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, és el dia per  
commemorar i recordar la violència a la que quotidianament estan sotmeses les dones en la  
societat patriarcal en la que vivim. És un dia per fer visible la xacra de la violència vers les  
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dones, per condemnar-la en totes i cadascuna de les seves cares i expressions i lluitar per  
eradicar-la. Arreu del país, les veus exclamen per condemnar els assassinats, enguany, el de  
14 dones mortes en mans d’agressors masclistes a Catalunya. Però, també, volem reclamar la  
responsabilitat institucional dels governs en la lluita contra la violència masclista i alertar dels  
riscos que comporta l’abandonament, cada dia més flagrant, de les polítiques d’igualtat i contra  
la violència masclista. 

Atès que a violència vers les dones és el trist reflex d’una societat desigual i masclista. El  
context actual de crisi econòmica i les polítiques neoliberals estan incrementant d’una forma  
alarmant aquestes desigualtats socials, oprimint les classes populars i suprimint els principis  
d’equitat  i  de  justícia  social.  Avui,  les  doctrines  de  dretes  estan  imposant  una  lògica  
ultraconservadora que menysprea el valor de l’equitat, també, de l’equitat de gènere. Pretenen  
imposar-nos uns valors retrògrades que expressen patrons culturals, rols de gènere i models  
d’organització social basats en l’organització patriarcal de la societat. El desmantellament de  
l’Estat del Benestar és el més clar exemple de la voluntat de retornar-nos al passat. Allà on no  
arriben els serveis públics, han d’arribar les dones. 

Atès que aquesta ofensiva contra l’equitat i la justícia social fa un molt mal favor a la lluita  
contra  les  desigualtats  i  contra  el  masclisme.  Les  retallades  en  els  serveis  públics  i  les  
reformes impulsades són l’expressió d’una política econòmica errònia. Les conseqüències del  
rumb erràtic dels governs català, espanyol i europeu, estant tenint un impacte negatiu en el  
progrés  assolit  en  matèria  d’equitat  de  gènere.  Les  polítiques  d’equitat  de  gènere  han  
desaparegut  de  moltes  institucions  públiques.  Algunes  d’elles  resisteixen  i  perseveren,  
especialment en l’àmbit local, en d’altres en canvi, els recursos que es mantenen han canviat  
les seves prioritats. Les accions de prevenció i d’educació en igualtat han desaparegut en  
bona part de les agendes polítiques. 

Un país que no aborda les causes estructurals de la violència masclista i no inverteix en la  
prevenció d’aquesta, serà un país amb més greus retrocessos en drets i llibertats. 

Atès que l’Organització de les Nacions Unides defineix la violència masclista com a “actes vers  
les dones i nenes que puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic  
per a la dona, així com a les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de  
llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com privada”. 

En aquest sentit, posem en valor la importància de treballar des dels àmbits públics i alertem  
que no es treballa en el sentit correcte quan s’apliquen retallades en el programa per la igualtat  
d’oportunitats entre homes i dones (-24.10 %) i en el Programa de Prevenció Integral de la  
Violència de Gènere (-6.85%). I tampoc, quan es retalla la llei de la dependència o s’amenaça  
amb reformar la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, quan s’incompleix amb les Rendes  
Mínimes d’Inserció o es suprimeixen beques menjador o s’impulsen les carmanyoles escolars,  
entre altres.

Atès que totes les reformes i lleis portades a terme en els últims mesos, representen un clar  
retrocés en els drets de les dones, la seva presència en els espais públics, en la visibilització  
de les tasques de la llar i de cura, en el dret de les dones a decidir lliurement sobre tots i  
cadascun dels aspectes de la seva vida... En definitiva, es tracta de Governs que apliquen  
lleis, reformes i retallades sense mesura ni sensibilitat per les conseqüències que aquestes  
tenen per les dones i, per extensió, pel conjunt de la societat.

Atès que entenem que tots aquells aspectes que ataquen les dones i les deixen en una posició  
desigual, ja sigui en relació amb els drets, les oportunitats o els accessos, són reproductors i  
perpetuadors del masclisme a la nostra societat. 

Atès que per tots els motius exposats es fa imprescindible combatre amb contundència totes i  
cadascuna d’aquestes situacions per una societat més justa i equitativa. 

És per això que, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
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1. Expressar que volem viure lliures de violència masclista i que la violència masclista no està  
en crisi.

2. Manifestar  la  nostra condemna i  rebuig a totes i  cadascuna de les expressions de la  
violència masclista. 

3. Demanar tots els esforços en l’atenció a les dones que pateixen violència masclista, actuant  
des de la prevenció fins la intervenció i recuperació de les dones i els seus fills i filles; i en  
concret al nostre govern municipal. 

4. Instar a les institucions públiques de l’Estat i la Generalitat de Catalunya a la recuperació i  
l’impuls efectiu de les polítiques d’igualtat com a instrument per a la construcció d’una societat  
més justa i equitativa i treballar per l’eradicació de la violència de gènere. 

5. Encoratjar al govern de la Generalitat de Catalunya a entendre la violència masclista des la  
concepció específica de les seves causes i que són diferencials a altres tipus de violència per  
a tractar-la i abordar-la des d’un ampli coneixement dels factors que la generen. 

6. Instar a la Generalitat de Catalunya a la implementació de programes de prevenció i a no  
aplicar retallades pressupostàries ni en la sensibilització ni en els recursos.

7. Traslladar  aquests  acords  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya  i  del  
Congrés; al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, a l’Institut  
Català de la Dona i a les entitats del municipi.

Pren la paraula la presidència i explica que ha tingut lloc una reunió abans del plenari amb tots 
els  grups,  en  la  qual  s'han  tractat  les  mocions  15,  16  i  17,  totes  elles  relatives  als 
desnonaments, presentades pels grups d'ICV, NOPP i PSC. Aquestes mocions s'han resumit 
en una sola proposta, la qual ha estat aprovada pel Consell d'Alcaldes i Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, i que passa a donar lectura el secretari.

Tots els grups voten a favor,  per tant  i  de conformitat  amb l'acord del plenari  del Consell 
Comarcal de 21 de novembre de 2012.

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT, aprova la Moció següent:

MOCIÓ SOBRE ELS PROCESSOS D’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I DESNONAMENT
Ja fa temps que la crisi hipotecària està tenint uns efectes draconians sobre els sectors més  
vulnerables  de  la  nostra  societat.  L’endeutament  hipotecari  en  l’actual  context  de  crisi  
econòmica fa que avui moltes persones ja hagin perdut l’habitatge o es trobin en risc de  
perdre’l.

Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, entre 2007 i el primer trimestre de  
2012 s’han produït a Espanya 185.140 processos de desallotjament com a conseqüència  
dels 374.230 procediments d’execució hipotecària iniciats, un 19% dels quals a Catalunya.

Per tal d’ajudar les persones desnonades o amb risc de desnonament, des de la comarca 
s’ha donat suport a la iniciativa legislativa popular per la dació en pagament amb efectes  
retroactius, la paralització dels desnonaments i el lloguer social; s’ha demanat al Govern  
central que legisli per alliberar les persones o famílies desnonades de les plusvàlues; s’ha 
posat  en marxa el  servei  comarcal  d’Ofideute per intermediar entre particulars i  entitats  
financeres; i s’ha destinat tots els recursos possibles a l’àmbit de serveis socials per pal·liar  
els efectes d’aquesta crisi. 

Tanmateix,  veiem amb impotència com la problemàtica de l’habitatge segueix tenint  uns 
efectes dramàtics sobre la societat que depassen per complet la capacitat del món local per  
fer-hi front.

Així mateix, veiem com les mesures recentment aprovades pel Govern central arriben tard i  
amb un abast molt limitat. Són mesures que no avancen en la dació en pagament ni en el  
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lloguer social i que ni tan sols posen ordre als interessos abusius que imposen les entitats  
bancàries a les persones que no poden atendre les quotes hipotecàries. En definitiva, es  
tracta d’una simple moratòria que no combat l’arrel del problema hipotecari. 

De  fet,  l’abast  d’aquestes  mesures  és  tan  limitat  que  amb  els  criteris  aprovats  només  
s’haurien  pogut  beneficiar  d’aquesta  moratòria  un  17%  dels  casos  atesos  per  servei  
comarcal d’Ofideute.

Finalment,  des dels  ajuntaments i  Consell  Comarcal  també constatem amb preocupació  
l’actitud de les entitats bancàries, quan fan recaure sobre la part més vulnerable totes les  
conseqüències d’uns contractes hipotecaris dels quals moltes vegades no van proporcionar  
informació prou clara.

Tenint  en  compte  tota  aquesta  problemàtica  i  de  conformitat  amb  les  mesures 
consensuades pels ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal.

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

1. Expressar el suport als col·lectius que reivindiquen una regulació socialment més justa en  
relació amb el deute hipotecari i els desnonaments.

2. Reiterar la necessitat que el Govern de l’Estat reguli la dació en pagament amb efectes  
retroactius, la paralització dels desnonaments i l’accés al lloguer social per a les persones  
desnonades o amb risc de desnonament.

3.  Expressar el desacord amb l’obligació dels ajuntaments, i particularment de les policies  
locals, d’haver de col·laborar en els processos de desnonament, i instar el Govern de l’Estat  
perquè reguli l’objecció de consciència en aquests casos.

4.  Instar  les  entitats  bancàries  perquè  suspenguin  tots  els  processos  de  desnonament;  
perquè desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació amb els interessos del deute en  
les situacions en què no és possible atendre els pagaments; perquè proporcionin la relació  
d’habitatges de llur titularitat a l’administració pública amb l’objectiu de poder-los destinar a  
lloguer  social;  i  perquè,  en  general,  promoguin  i  facilitin  la  mediació  de  l’administració  
pública amb l’objectiu que les persones afectades puguin romandre a l’habitatge hipotecat  
en règim de lloguer social o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un  
nou habitatge.

5. Prioritzar la contractació de serveis bancaris amb aquelles entitats que hagin suspès els  
desnonaments i demostrat una actitud socialment responsable i de col·laboració en la línia  
establerta en el punt anterior.

6. Traslladar el present acord al Govern de l'Estat, les entitats bancàries i les entitats socials.

PRECS I PREGUNTES
1. Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i referent a l'adjudicació del contracte 
del servei  d'impressió de l'Ajuntament a l'empresa Gráficas Juaristi, ubicada a la província de 
Guipúzcua, explica que el contracte d'aproximadament 65.700 €, en el qual es van presentar 
vuit  licitadors,  tres dels quals saben que són de Parets i  dos de Montcada.  L'estalvi  total 
presentat  per  Gráficas Juaristi  és d'un 27,55%, però es tracta d'una empresa de fora de 
Catalunya, i si s'aplica l'article 152.3 de la Llei de contractes amb l'Administració s'hauria de fer 
el tràmit d'audiència de tres dies, perquè l'empresa justifiqués la baixa temerària, que potser la 
pot justificar perquè és una cooperativa o perquè és una empresa que dóna feina a gent amb 
disminució, fet que justificaria que puguin donar aquests serveis a més baix cost, gràcies a 
ajudes i subvencions. Creu que el tràmit d'audiència no s'ha fet i pregunta per què s'adjudica a 
una empresa de tan lluny, ja que potser aquest fet doni problemes logístics.

2. El senyor Vidal, pregunta per què el dia 11 d'octubre de 2012, s'adjudiquen els treballs de 
l'enllumenat de Nadal a l'empresa  Ilmex, SA , que pel que han sabut està ubicada a Puente 
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Genil, de la província de Còrdova. Pregunta que si es demana a Mercadona i Macdonalds que 
contractin gent de Parets, per què l'Ajuntament adjudica serveis que podrien prestar empreses 
de Parets, a empreses de fora del poble.

3. El senyor Vidal pregunta per què l'Ajuntament no ha sol·licitat formar part del conveni entre 
l'ACA i l'empresa forestal catalana sobre actuacions i conservacions de les lleres de rius.

El Diari Oficial de la Generalitat de 15 d'octubre va publicar la resolució per la qual l'Ajuntament 
de Mollet rep aproximadament uns 7.800 € per netejar la Riera Seca del Bari de Lourdes; 
l'Ajuntament  de  Reus  va  rebre  uns  32.000  €  per  realitzar  neteges.  Pregunta  per  què 
l'Ajuntament de Parets no n'ha rebut, si és perquè no se li han concedit o simplement perquè 
no es van presentar.

4. El senyor Vidal, i referent a l'Assemblea del Consell de Municipis i Regions d'Europa, que es 
va celebrar del 26 al 28 de setembre, a Cadis, creu que de Catalunya només van assistir els 
alcaldes de Sabadell i de Parets del Vallès. Pregunta pel cost que ha tingut el desplaçament i 
l'estada, els motius pels quals es va desplaçar, de què es va parlar i en quina mesura pot anar 
en benefici del poble.

5. El senyor Vidal, i referent a la Festa de Romania, que tindrà lloc el proper diumenge dia 2 de 
desembre de 2012,  exposa  que  l'any  passat  va  costar  98  €  l'elecció  de  Miss  Romania. 
Pregunta si això està dintre del tema del Pla d'igualtat, si té algun cost per l'Ajuntament i quin 
cost tindran per l'ús de la sala de la Cooperativa que creu que és el lloc en què tindrà lloc l'acte, 
ja que els han comentat que partits polítics han hagut de pagar per l'ús de les sales del 
municipi en la darrera campanya, encara que per resolució de la Junta Electoral no s'hauran de 
fer els abonaments i que es reemborsaran.

6. El senyor Vidal explica que en el darrer Ple l'equip de govern va comentar que facilitarien els 
documents que va sol·licitar el NOPP sobre els pressupostos de 2011, però encara no els han 
rebut, per això prega i agraeix que es facin arribar.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i explica que fa pocs dies van rebre una 
trucada de la Diputació de Barcelona, que comunicava que havia donat a Parets del Vallès 
151.000 € per aquest any, i 151.000 € per l'any vinent, destinats a despeses generals, perquè 
la gent els entengui són diners que l'Ajuntament té per gastar en allò que cregui més adient.  
Els diners d'aquest any si no s'han rebut, CiU té informació que es rebran en breu. 

7. A vegades es critica al seu grup sobre que no proposa o que proposa poc, per això proposa 
que amb els esmentats diners, l'equip de govern s'estalvii incrementar el 3% de l'IBI, perquè si 
ja  havien comptabilitat  l'increment  aproximadament  amb uns 40.000 €,  creu que amb els 
151.000 €,  es podria estalviar  i  així  bonificar  tothom en no augmentar l'IBI  i  com encara 
quedarien diners en la partida, proposen destinar-los a les escoles bressol i  a l'Escola de 
Música, ja que des de fa un temps hi ha una disminució dels recursos econòmics.

8. El  senyor  Martín exposa que CiU fa una setmana va presentar una instància,  en què 
demanava l'Ajuntament que per al dia de les passades eleccions al Parlament s'agafés gent en 
situació d'atur inscrita al Servei Local d'Ocupació, que tingués títol universitari, per realitzar la 
tasca de passar les dades al Departament de Governació de la Generalitat. Era feina per un 
sol dia, però era la manera de pagar 125 €, 200 € o 300 € i de donar feina per un dia a unes 
persones en situació d'atur , que tenen problemes per trobar feina.

9. El senyor Martín indica que arriben a finals d'any i CiU torna a demanar a l'equip de govern 
que  encarregui  una  auditoria  econòmica.  És  necessària,  entén  l'auditoria  com  un  fet 
d'optimitzar recursos i eficiència, guanyant eficiència l'Ajuntament, saber si hi ha coses que es 
fan malament i  com l'any passat  es va comentar  que si  s'encarregava a la  Diputació de 
Barcelona tenia un cost, no sap si de 30.000 €, 40.000 € o 50.000 €, CiU continua dient que 
l'auditoria és un estudi econòmic financer, que no costa diners i perquè s'entenguin si tingués 
qualsevol  cost  des  d'aquí  anuncia  que CiU Parets pagarà el  cost  que suposi  encarregar 
l'auditoria a la Diputació de Barcelona. Suposa que així queda clar que no costa ni un euro.
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Ateses les informacions que tenen darrerament i els polítics estan a l'ull de l'huracà, i què millor 
que ser transparents. Segurament la gent de Parets ho agrairà.

10.  El senyor Martín manifesta que referent als excrements d'animals explica que des de fa 
temps reben queixes i comentaris respecte a la gran quantitat d'excrements, bàsicament de 
gossos, que hi ha als parcs públics, en què juguen els fills, i pels carrers. No parla de carrers 
secundaris, en què no hi va ningú, sinó de carrers principals també. Hi ha qui trepitja part dels  
excrements, els allarga i arriba un moment que has d'anar vigilant. Ha d'haver-hi una taxa i que 
es faci complir, perquè per desgràcia les persones a vegades fins que no es toca la butxaca no 
reaccionen. Sinó hi ha aquesta taxa, s'ha de treballar urgentment al respecte.

11. El senyor Martín explica que respecte a la Llei 20/2012, del govern espanyol, el Decret del 
Rajoy, relatiu a la impossibilitat o a l'impediment de pagar la paga extraordinària de Nadal als 
treballadors públics, pregunta si els càrrecs electes de l'Ajuntament se solidaritzen amb la resta 
de treballadors municipals, no només enviant cartes al ministre de torn, sinó també donant 
exemple i renunciant a la seva paga extraordinària tal i com han fet altres pobles veïns.

12. El senyor Martín indica que d'acord amb el que va comentar la regidora de CiU, la senyora 
Esther  Samon,  que  va assistir  al  passat  Consell  Escolar  Municipal,  es  veu que  diversos 
professors de les escoles van manifestar deficiències importants en la neteja de les mateixes. 
Es comentava que hi havia mestres que abans de començar la classe havien d'escombrar les 
aules. Parlaven que les joguines estaven plenes de pols i  que els lavabos estaven bruts. 
Pregunta pel procés que s'ha seguit en l'adjudicació de la neteja o quines són les mesures que 
s'han pres o es pensen prendre per solucionar el problema i que no torni a passar.

13. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que diversos veïns li han fet 
arribar la seva inquietud pel fet que al matí i durant les hores del dia, en ple dia, els llums 
d'alguns carrers estan oberts en diferents llocs del municipi. Pregunta si estan fent algun tipus 
de test a  nivell de funcionament dels llums, ja que es parla de l'estalvi energètic i que es  
prenen mesures per estalviar, per això és incoherent que la gent es trobi els llums oberts pels 
carrers.

14. El senyor Folguera indica que respecte a la recollida de fulles, és un tema que ha comentat 
amb el regidor de Via Pública, però creu que seria bo de parlar en el Ple, perquè la gent sàpiga 
que s'està actuant en conseqüència i sinó és així evidentment els ciutadans ja diran el que 
hagin de dir. La caiguda de fulles en aquesta època de l'any i amb la ventada que va fer fa una 
setmana ha deixat l'Eixample de Parets pràcticament amb una catifa brutal de fulles; fulles que 
en terreny pla no són cap destorb i cap problema, però sí que en un terreny de baixada i amb 
la humitat típica del poble pot provocar accidents. Ja ha passat altres vegades amb gent gran i 
pregunta quin pla de recollida de fulles hi ha en vistes a aquesta situació, que és bastant 
complexa i que no és de fàcil solució.

15. El senyor Folguera manifesta que en consonància amb el que ha exposat el senyor Martín 
sobre el Consell Escolar, en què va sortir el tema de les escoles. Hi ha hagut queixes del pares 
sobre que l'afectació a nivell de neteja també es produeix als patis de les escoles. Hi ha patis 
com és el cas del Pau Vila que es troba a vegades en una situació deplorable a nivell de 
brutícia. Saben la resposta i l'únic que vol és saber si estan posant fil a l'agulla i com va dir en 
el  Consell  Escolar  qüestiona  que  s'hagi  efectuat  un  canvi  de  contractació  per  motius 
econòmics,  potser  sense  tenir  en  compte  l'aspecte  de  qualitat  necessari  en  qualsevol 
adjudicació o concessió d'un contracte.

L'equip de govern va donar la raó sobre que hi havia una qüestió econòmica. Està segur que hi 
ha un document que especifica que al darrera hi ha valoracions de tipus tècnic, que és el que 
s'ha de fer. Sap que estan posant fil a l'agulla, però potser han fallat en aquest aspecte. Potser 
han volgut estalviar diners, cosa que està molt bé, però no s'han tingut en compte els principis 
de qualitat  que qualsevol adjudicació d'àmbit  de contractació ha de preveure. Espera una 
resposta.
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Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica que 
respecte a la neteja dels patis, es va adjudicar el servei a l'empresa Eulen, la qual és una 
empresa que segons comenten en altres llocs no és que tingui males referències, és més, la 
Generalitat li ha adjudicat ara el servei d'uns hospitals, per tant és una empresa solvent, però hi 
ha un incompliment de contracte, perquè no posa les eines. No és un problema de preu, ja que 
es va sortir amb un import i es va elaborar un estudi acurat, i era realitzable, i utilitzar uns 
mitjans  mecànics  per  efectuar  una  sèrie  de  serveis,  que  de  moment  no  els  han  posat. 
L'Ajuntament hi està a sobre i apliquen totes les mesures que permet el contracte i algunes 
que  se  saltaran  i  seran  per  sobre  del  contracte,  però  si  el  problema  no  es  regularitza 
ràpidament hauran de prendre unes mesures molt serioses amb l'empresa.

Reitera que és un incompliment de contracte total, ja que no porten màquines escombradores i 
una sèrie d'eines que haurien de portar i enlloc de reforçar el servei amb més personal deixen 
el  mateix  personal.  És  un  incompliment  de contracte,  estan  a  sobre  amb la  voluntat  de 
solucionar el problema al més ràpidament possible.

Quant al tema de les llums, explica que és cert que de tant en tant estan obertes durant el dia, 
però el motiu és que es fan proves, analitzen i fan càlculs, per a l'elaboració d'un contracte de 
manteniment energètic i per això es fan proves. Algun dia potser el motiu és a causa d'un fallo 
tècnic, però és més perquè es fan proves a diferents llocs del municipi.

El senyor Juzgado explica que respecte a la recollida de les fulles ho van parlar l'altre dia, i  
resulta que hi ha una zona molt enjardinada, que és residencial, que sembla més una ciutat 
jardí que altre cosa, i hi ha molts arbres, 7.000, i la majoria quan arriba aquesta època canvien 
la fulla.

Aquest any han accelerat i  han posat tres grups de poda a fi  d'evitar en el menor temps 
possible els problemes provocats per la caiguda de la fulla. El Pla d'ocupació de neteja viària 
s'ha centrat principalment en la recollida de les fulles, però a pesar d'aquestes mesures no es 
pot evitar que les fullen caiguin. Sí que pot dir que hi ha menys fulles que l'any passat. Hi h 
estan a sobre, prenen mesures a fi de deixar més netes les voreres perquè quan passen els  
vianants, sobretot gent gran, no rellisquin quan les fulles estan humides, però el problema no 
es pot evitar al 100%.

El senyor Juzgado explica que referent a la subvenció concedida per la Diputació, no sap si 
econòmicament l'han rebut, però sí que han rebut la notificació i s'ha passat la seva acceptació 
per la Junta de Govern, el que passa és que no la poden dedicar al que vulguin, ja que la 
Diputació no permet aplicar la subvenció a la majoria d'activitats o partides del pressupost. 
Afegeix que una subvenció és de 150.000 € per aquest any, i de 151.000 € per l'any vinent.

Pel que fa a l'auditoria econòmica, si quan la decideixin fer-la la fan, recordarà que CiU l'ha de 
finançar perquè realment el cost no és de 0 €. Si parlen seriosament d'una auditoria, si es parla 
d'una revisió d'aquestes que fa la Diputació, que no deixa tranquil a ningú, amb el seu punt de 
vista és una altra cosa, i això també té un cost, el té la Diputació. Entén que amb la seva  
intervenció el senyor Martín volia insistir en què demana l'auditoria.

Quant als excrements dels animals, ha de dir que és la batalla de sempre. Hi ha una taxa, però 
s'han d'agafar infragantis i sobretot el que hi ha és un gran incivisme, perquè els animals no en 
tenen  la  culpa,  sinó  els  seus  propietaris,  que  permeten  que  els  animals  facin  les  seves 
defecacions en els parcs i no les recullen. Perseguir això seria tenir un policia a cada carrer i 
cada cantonada. És cert que quan es toca la butxaca els resultats són majors, però el que cal 
és continuar fent campanyes sensibilitzant la gent i  de tant en tant tocar la butxaca, però 
l'important   és  que  s'han  d'agafar  infragantis,  perquè  sinó  els  agafes  en  el  moment  és 
complicadíssin.

El senyor Juzgado explica que quant a l'ACA, no han firmat el conveni, perquè no es tracta 
d'un conveni,  sinó d'una imposició.  Quan vulgui  li  pot  ensenyar  el  conveni  que va enviar 
l'Agència  Catalana  de  l'Aigua  el  mes  d'agost,  en  què  fa  una  deixesa  de  les  seves 
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competències i les intenta passar l'Ajuntament. L'Ajuntament ja les ha assumit, però per això 
no cal firmar un conveni, en que diu que el que ha de fer l'Agència ho ha de fer l'Ajuntament. 
Quan vulgui li deixa llegir el conveni i possiblement compartiran la mateixa opinió. Això no vol 
dir que l'Ajuntament deixi de banda la neteja de la llera dels rius i que no hi estigui a sobre.

Pren la paraula la presidència i per completar el que ha explicat el senyor Juzgado, indica que 
per  efectuar  les  actuacions  l'Ajuntament  ha sol·licitat  una  subvenció  al  Consorci  per  a  la 
Defensa  de  la  Conca  del  Riu  Besòs,  la  qual  han  confirmat,  i  la  mateixa  actuació  que 
comentava el regidor del NOPP és la que farà l'Ajuntament, de la mateixa manera que tenien 
idea de fer, però amb el suport i una subvenció del 50% per fer l'arranjament del riu. Reitera 
que la subvenció està concedida i el projecte i l'arranjament es farà igual.

Referent a la pregunta sobre la trobada amb l'Associació de Municipis i Regions d'Europa, a  la 
qual va tenir el plaer d'assistir. Explica que els imports del que costava anar no els té aquí, però 
se'ls farà arribar sense cap tipus de problema. Va assistir perquè li van demanar que expliqués 
el pla de modernització del municipi de Parets, el qual és referència a molts indrets i que de fet 
no només hi havia el representant de Sabadell, sinó molts més representants, entre ells el 
president de l'Associació Catalana i alcalde també de la seva població. Hi havia una dotzena 
més. Es va formar una comissió de tinents d'alcalde i alcaldes catalans, per treballar alguns 
dels aspectes que després van exposar en algunes de les intervencions que van tenir lloc en la 
trobada, que creuen que són interessants, perquè alguns d'aquests plans són models per a 
alguns altres municipis, i poden tenir algun tipus de suport de la mateixa associació. No l'han 
tingut encara, però sí que han fet aquesta apreciació perquè és interessant i és important que 
Parets tingui projecció fora de Catalunya.

La presidència indica que respecte a les aportacions a les escoles bressol, ha de dir que no és 
el camí utilitzar les subvencions que rebi l'Ajuntament per cobrir els incompliments d'altres 
administracions. S'ha de reflexionar en el sentit d'estructures que no donen els serveis, perquè 
si l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de la responsabilitat en els pagaments que han d'efectuar 
òrgans supramunicipals,  al final tindran problemes en el que sí són les competències dels 
ajuntaments.  Si  totes  les  competències  impròpies  han  de  recaure  en  els  ajuntaments, 
s'aconseguirà que des d'algunes altres administracions o altres voluntats  recaiguin en els 
ajuntaments, com va passar amb el de Moià, que probablement no pugui assumir les seves 
responsabilitats.

Entén el que ha dit el portaveu de CiU sobre el tema dels excrements, però és que aquests 
mateixos pares que tenen fills i els porten als parcs són els mateixos pares que tenen gossos 
que caguen als parcs. Això està passant i és una situació que més enllà de les sancions que 
estan regulades, es pot revisar l'Ordenança de convivència ciutadana, i s'ha de mirar si es 
volen incrementar o reforçar.

Hi ha un altre tema que ajuntaria amb el dels concursos i d'adjudicacions com la d'Eulen, que 
comentava el regidor, com són Ilmex i Gráficas Juristi. No ha de quedar cap dubte que l'equip 
de govern és el primer interessat en què totes les adjudicacions siguin per a empreses de 
Parets. Són els primers interessats, sense cap tipus de dubte, però per sort en aquest municipi 
el que té la responsabilitat de redactar els plecs de condicions, que són els gabinets jurídics i  
els que han de tirar endavant les propostes, són els que les tiren, i seria un greu error i no  
tenen bones experiències altres municipis que ho han fet, que hi hagués intervencionisme 
polític.

L'equip de govern intenta que els plecs de condicions dintre de les possibilitats que marca la 
llei primin a empreses de Parets o en el seu defecte de la comarca. Últimament veuen que això 
no és  suficient  perquè  es  presenten  empreses que  freguen  les  baixes  temeràries.  En  el 
concurs comentat pel regidor, se'ls va exigir que la justifiquéssin la baixa temerària i la seva 
adjudicació. Es tenen en compte molts altres barems, no només la part econòmica, que això 
consta, però tota aquesta part la llei marca que té uns percentatges, i en les adjudicacions que 
no estan els polítics, fet que és encertat, es fan amb l'estricta llei a la mà i la intenció de l'equip 
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de govern és que continuï sent així,  és més si  hi hagués alguna fórmula o si algun grup 
municipal coneix alguna fórmula, en què es pugui incloure per intentar que la situació no sigui 
aquesta,  l'equip  de  govern  l'acceptarà  de  bon  grat,  això  sí  sense  que  puguin  dir  que 
prevariquen.

La presidència explica que respecte a què si els regidors se solidaritzaran amb els treballadors, 
ha dir que ells des del primer moment van decidir que tal com van fer en altres moments, se 
solidaritzaven amb els treballadors, que pateixen unes retallades injustes.

Diria que no se solidaritzen els  regidors,  sinó que es solidaritzen els quatre regidors que 
treballen a l'Ajuntament, i és bo dir-lo. Els quatre regidors que la seva professió és la que 
desenvolupen a l'Ajuntament. Aquí la pregunta seria si tots els regidors se solidaritzaran amb la 
situació que viuen els treballadors i les treballadores, ho diu perquè jugar amb els diners dels 
demés és molt fàcil i fer demagògia amb el tema és molt fàcil i l'equip de govern a més d'enviar 
cartes el que fa és mantenir reunions permanents amb el comitè des del primer dia i per això 
s'han aprovat les mocions i molts van en la mateixa línia. Faran una cosa que no diu el Decret, 
això també ha de constar.  Se solidaritzen quan el Decret no és d'aplicació per al càrrecs 
electes i en el seu moment ja ho van decidir i és el que faran.

La  presidència  reitera  la  pregunta  de  si  tothom  se  solidaritzarà  amb  els  treballadors  de 
l'Ajuntament amb els seus honoraris per fer la seva professió, que és el que fan els regidors 
que treballen a l'Ajuntament.

Pren la paraula la regidora de Benestar Social i Comunicació, la senyora Villa, i explica que 
referent a l'empresa de Guipúscoa que portarà el servei d'impressió, és una empresa que els 
va sorprendre molt que guanyés l'adjudicació a causa de la baixa, però l'informe de justificació 
és totalment correcte i a més alhora també treballa per diferents administracions de Catalunya, 
o sigui que la feina la té per la mà i sap anar ràpid en dates.

Respecte a la pregunta sobre l'Associació Romanesa i concretament lligat amb la Regidoria de 
la Dona, d'Igualtat, sobre el tema de Miss Romania, ha de dir que l'Ajuntament no té cap 
relació amb el tema. Afegeix que la regidora de Cultura ho explicarà.

Pren la paraula la regidora de Cultura,  la senyora Martínez,  i  explica que l'Associació de 
Romanesos és una entitat del poble i com a tal l'Ajuntament li cedeix l'espai que té per les 
entitats quan volen celebrar alguns dels seus actes.

La  subvenció  està  dintre  de  la  bossa  de  subvencions  i  depèn  de  les  seves  activitats  i 
l'Ajuntament atorga les aportacions que després l'entitat justifica.

Respecte a la pregunta sobre l'empresa d'enllumenat públic per la campanya de Nadal, explica 
que són empreses d'aquí. L'any passat l'Ajuntament els va llogar els llums, però aquest any 
l'empresa anava molt malament, van tancar i es van adherir a una empresa d'Andalusia, per 
això el seu número de NIF pertany a Andalusia.

L'Ajuntament va demanar els pressupostos a diferents empreses com cada any i el que ha 
licitat el millor preu és el que s'ha emportat l'adjudicació.

La presidència indica que les preguntes que queden per respondre es faran per escrit, i d'altra 
banda dintre de la seva intervenció entén que hi ha hagut un interrogant i es pot entendre com 
a pregunta al regidor de CiU.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i explica que en la seva pregunta es 
referia als càrrecs electes, ja que els demés no tenen paga extraordinària.

La presidència pregunta si llavors no hi ha solidaritat.

El senyor Martín respon que es parla de pagues extraordinàries.

La presidència pregunta sinó són càrrecs electes els demés regidors.

El senyor Martín respon que es refereix als que tenen el 100% de dedicació.
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La presidència indica o el 50% o el 25% de dedicació.

El senyor Martín indica que cobren per retribució. En tot cas era una pregunta i la presidència 
en comptes de contestar ataca.

La presidència indica que només era una apreciació.

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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