
Secretaria General

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

Sessió Núm.: PLE2011/13
Caràcter: Ordinari
Data: 24 de novembre de 2011
Horari: 19:00 h a 21:00 h
Lloc: Sala Ple

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde  
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Susanna Villa Puig, regidora del PSC
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 

Sònia Ramírez Domínguez, interventora
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP

ORDRE DEL DIA

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

1. Acordar,  si  escau,  la  verificació  del  Text  refós  del  Pla  especial  de  protecció  de 
patrimoni i Catàleg del municipi de Parets del Vallès.

2. Acordar,  si  correspon,  l'aprovació  inicial  de  la  constitució  del  Consorci  de  l'Àrea 
Residencial Estratègica de Can Fradera (ARE).

3. Aprovar,  si  escau,  la  signatura  del  conveni  de  resolució  de  la  delegació  de 
competències per a la prestació del servei públic d'animals domèstics.
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ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4. Aprovar,  si  procedeix,  l'acceptació  d'una  aportació  econòmica  atorgada  per  la 
Generalitat de Catalunya destinada al funcionament del CEIP Pau Vila.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5. Informació trimestral de l'estat d'execució i Llei de morositat.

6. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit número 2/2011.

7. Donar compte de l'acceptació d'una herència.

MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

8. Moció  de  la  Junta  de  Portaveus  relativa  al  manifest  sobre  l'anunci  d'ETA del 
cessament definitiu de la seva activitat.

9. Moció de la Junta de Portaveus relativa al manifest sobre el corredor ferroviari.

10. Moció de la Junta de Portaveus relativa al manifest de suport a la prohibició de la 
falconeria.

11. Moció  de  la  Junta  de  Portaveus  relativa  a  l'adhesió  al  manifest  en  defensa  de 
l'educació de 0 a 3 anys.

12. Moció de la Junta de Portaveus relativa al manifest per l'eliminació de la violència 
envers les dones.

13. Moció de la Junta de Portaveus relativa al manifest d'adhesió a l'acord del Consell 
comarcal sobre el finançament de les administracions locals.

14. Moció de la Junta de Portaveus relativa al manifest sobre el servei nocturn de les 
farmàcies.

15. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

1.  Acordar,  si  escau,  la verificació del  Text  refós del  Pla especial  de protecció de 
patrimoni i Catàleg del municipi de Parets del Vallès

Intervé el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i exposa que el Ple de l'Ajuntament de 
Parets el 15 d'abril de 2010 va aprovar inicialment el Pla especial de protecció del patrimoni i 
catàleg  del  municipi.  Al  gener  de  2011  es  va  procedir  a  l'aprovació  provisional  i  fruït 
d'aquesta  aprovació  provisional,  l'expedient  es  va  traslladar  a  la  Comissió  Territorial 
d'Urbanisme, que té la potestat per fer l'aprovació definitiva, la qual es va suspendre fins al 
12 de maig de 2011, per presentar una sèrie de requisits que calia modificar i elaborar un 
Text refós, que en concret és el que avui s'aprovarà.

Es demanava que s'incorporés l'informe de la Direcció General de Carreteres, si s'escau, 
incorporar les determinacions que es derivessin i  incorporar una sèrie de condicions del 
Departament de Cultura. 

Com es pot comprovar i tal com es va explicar a la comissió informativa, aquests requisits 
s'han incorporat i corregit, per això es procedirà, si escau, a l'aprovació del Text refós.
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Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que aquest punt és prou important. 
El NOPP ja va demanar dies enrere que s'agilités, perquè l'aprovació provisional s'havia 
produït ja feia temps i s'havien resolt les al·legacions i calia que al més aviat possible es 
portés a terme el Text refós, incloent les modificacions, que han estat molt puntuals de la 
Direcció General de Carreteres i del Departament de Cultura.

Tal  com  havia  manifestat  el  seu  grup  quan  es  va  fer  l'aprovació  inicial,  aquest  és  un 
document interessant, que recull diverses cases, espais i edificis del municipi, que queden 
protegits dintre del catàleg del patrimoni, encara que amb diferent gradació, uns més que 
d'altres, que ha estat realitzat per l'equip tècnic  Bosch Cuspinera Associats, SL, que són 
uns professionals molt competents.

El NOPP vota a favor perquè és un document que faltava al municipi i el document que s'ha 
fet és interessant, el qual preservarà el que encara no ha patit cap mena de problema pel 
que fa al patrimoni.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Atès que, el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 15 d’abril de 2010, va aprovar inicialment 
el Pla Especial de Protecció de Patrimoni i Catàleg del municipi de Parets del Vallès, 
redactat per Bosch Cuspinera Associats, SL.

Vist que l’article 9.3 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, i l’article 3.f) del Decret 305/2006, pel que s’aprova el Reglament que la 
desplega, estableixen la necessitat de preservar els valors arqueològics, històrics, 
paisatgístics i culturals, mitjançant la conservació dels immobles que l’integren, dels espais 
urbans rellevants i dels elements i tipologies arquitectòniques singulars.  

Atès que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província i a “el Periódico” de 28 d’abril de 2010d, es va notificar 
individualment als propietaris dels terrenys del sector, i es va sol•licitar informe a la Direcció 
General d’urbanisme de Barcelona així com a altres organismes afectats per raó de les 
seves competències.

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 27 de gener de 2011, va aprovar 
provisionalment el Pla Especial de Protecció de Patrimoni i Catàleg del municipi de Parets 
del Vallès, redactat per Bosch Cuspinera Associats, SL, i traslladar l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, de conformitat amb 
l’article 78 i 80 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data  12 de maig de 2011 emet 
informe en el que suspèn l’aprovació definitiva del Pla especial de protecció del patrimoni i 
catàleg de Parets del Vallès, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha 
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions 
següents:

1 Cal recaptar l’informe de la Direcció General de Carreteres del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i, si s’escau, incorporar les determinacions que se’n derivin.

2 Cal incorporar les condicions de l’informe del Departament de Cultura, de data 9 de 
maig de 2011.

3 En les fitxes en què s’estableix uns gàlibs per a l’ampliació de l’edifici protegit, es 
poden admetre reduccions de les separacions mínimes als límits de parcel•la 
establertes pel Pla general o pel PMU de l’Eixample, però, en qualsevol cas, cal limitar 
aquestes reduccions a la planta baixa i, en el cas que s’admetin plantes pis, caldrà que 
aquestes s’ajustin a les separacions mínimes establertes.
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4 En les fitxes dels elements catalogats amb un nivell de protecció de Bens amb 
interès documental (BID) cal suprimir qualsevol regulació respecte la nova edificació 
que substitueixi l’element catalogat, ja que aquesta s’haurà d’ajustar, sense més 
condicions, als paràmetres establerts pel planejament urbanístic vigent en relació amb 
la qualificació urbanística que correspongui.

5 En la fitxa 002, can Guasc, en l’apartat “Intervencions i usos admesos” cal precisar 
que, en qualsevol cas, les intervencions a realitzar en aquest edifici s’hauran d’ajustar 
a l’establert en el Pla especial per a la protecció arquitectònica i cultural de l’edificació 
de la masia de can Guasc (o Guasch), anteriorment esmentat.

6 En la fitxa 097, casa Manuel Martorell, carrer Montserrat, 9, cal esmenar l’apartat 
“Intervencions i usos admesos”  d’aquesta fitxa, ja que s’hi preveu una ampliació de 
l’edifici protegit de planta baixa i un pis, mentre que el Pla especial per a la protecció 
arquitectònica de l’edificació del carrer Montserrat, 9, anteriorment esmentat, 
únicament hi preveu una ampliació en planta baixa.

7 En la fitxa 106, casa del carrer Sant Miquel, 15, cal o bé esmenar la fitxa per tal 
d’ajustar-la al Pla especial d’aquest edifici (Pla especial de protecció arquitectònica de 
l’edificació del carrer Sant Miquel, 15), o bé tramitar una modificació de l’esmentat Pla 
especial, per tal d’ajustar-lo a la fitxa del present Pla especial de protecció del 
patrimoni.

8 Cal esmenar la disposició addicional de les Normes urbanístiques del present Pla 
especial, ja que, pel principi de jerarquia normativa, aquest Pla especial no pot anular 
articles de la normativa del planejament general del municipi.

9 Cal resoldre les diferències observades entre el llistat dels elements catalogats de la 
memòria del Pla especial i els llistats i fitxes dels Catàlegs.

10 Per a una major claredat normativa, es recomana suprimir del Pla especial la 
Categoria 5 del patrimoni arqueològic, corresponent als espais arqueològics 
desafectats, per quant, la constatació de la inexistència de restes arqueològics en 
espais on prèviament hi havia hagut indicis de la seva existència hauria de ser causa 
de baixa del Catàleg del patrimoni arqueològic i no únicament d’un canvi de categoria 
d’aquest element.

Vist el text refós del Pla Especial de Protecció de Patrimoni i Catàleg del municipi de Parets 
del Vallès, redactat per Bosch Cuspinera Associats, SL, que incorpora les prescripcions 
contingudes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics municipals.

Atès el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en 
relació a la protecció, conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural 
català, i els articles 92 a 95 del Decret 305/2006, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme

Vist que l'article 78 del TRLUC estableix la competència per a la redacció dels instruments 
de planejament derivat als ajuntaments,  i que d’acord amb l’article 80.c) del TRLUC, la 
competència per la seva aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Verificar el text refós del Pla Especial de Protecció de Patrimoni i Catàleg del municipi de 
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Parets del Vallès, redactat per Bosch Cuspinera Associats, SL, que incorpora les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme

2. Traslladar el present Text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme als efectes que 
procedeixi a l’aprovació definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 78 i 80 del DL 
1/2010 del text refós de la Llei d’Urbanisme.

2. Acordar, si correspon, l'aprovació inicial de la constitució del Consorci de l'Àrea 
Residencial Estratègica de Can Fradera (ARE)

Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i proposa l'aprovació inicial de la 
constitució del Consorci de l'Àrea Residencial Estratègica de Can Fradera.

El consorci entra dintre dels processos de desenvolupament i execució dels ARE, i per llei 
estan obligats a crear un consorci constituït per l'INCASOL i pels ajuntaments de cada lloc, 
en aquest cas, per l'Ajuntament de Parets.

S'inicia  el  tràmit  de  constitució  i  el  consorci  es  constitueix  en  50%  de  participació  de 
l'INCASOL i el 50% de l'Ajuntament.

Tal com es va explicar àmpliament en la comissió informativa, inicialment està format per 
tres membres de l'INCASOL i per tres membres de l'Administració Local.

L'INCASOL té  la  presidència  i  l'Ajuntament  la  vicepresidència,  càrrecs  rotatius  cada  sis 
mesos. La funció principal del consorci és l'execució i el desenvolupament de l'ARE. Es va 
aprovar a finals del 2010 i amb els canvis de govern es va endarrerir una mica la constitució. 
Es va demanar a l'INCASOL, perquè l'Ajuntament tenia interès especial i preferent en què es 
constituís i  poder tirar-lo  endavant  per  dos temes.  Un per poder  facilitar-lo  al  més aviat 
possible encara que el sòl està des del primer dia destinat, però a fi de desenvolupar al més 
ràpid  possible  el  nou IES,  el  qual  es  necessita  i  també per  tirar  endavant  alguna nova 
promoció d'habitatge protegit, vist que estan exhaurides les que tenia l'Ajuntament i que no 
hi ha altres, i existeix una demanda  d'aquest tipus d'habitatge.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que des del punt de vista 
legal té dubtes de què aquesta sigui la única possibilitat de figura que es pugui crear per 
desenvolupar  Can  Fradera.  Es  probable  que  hi  hagi  algun  altre  tipus  de  figura  per 
desenvolupar-lo.

Ningú dubta de l'interès o la necessitat de desenvolupar un espai i més quan en un principi 
hi ha hagut la previsió d'emplaçar determinats equipaments, que són una gran necessitat per 
al municipi com és l'IES, que hi ha aquesta previsió o fins i tot habitatges de protecció oficial, 
perquè el  NOPP comparteix la seva necessitat i  de donar una solució i  sortida, però no 
comparteix que això s'hagi de desenvolupar i té alguns dubtes legals, que aquesta sigui la 
única possibilitat i la única figura, per diverses raons, perquè crear un consorci és crear un 
organisme nou, i ja es té HabitaParets, SL. Ara es crearà un consorci, en uns moments i en 
una situació de crisi,  en què tothom està reduint.  No sap si  el ciutadà entendrà gaire la 
creació d'un altre organisme, que en teoria per desenvolupar un pla parcial com és el Pla 
parcial  de  Can  Fradera,  en  principi  es  podria  desenvolupar  des  del  serveis  tècnics 
municipals, com s'han desenvolupat altres plans parcials, alguns amb superfícies més altes.

Si es fa una mica de resum de la història de l'ARE de Can Fradera ha de dir que s'ha passat 
per moltes fases urbanístiques. Primer tenien competències urbanístiques, després les van 
cedir totes a l'INCASOL, després es van recuperar i després com a quarta possibilitat està la 
figura del consorci.
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El NOPP està d'acord en què es tiri endavant i es desenvolupi, però té importants dubtes 
respecte a la figura i sobretot a l'organisme que es vol crear, perquè és un organisme nou. 
En el cas d'Urbanisme, l'Ajuntament ja té Habitaparets, SL i ara es crearà un altre. Creu que 
des del punt de vista administratiu és complicar la gestió i el desenvolupament de l'ARE, i 
repeteix que el seu grup no ha trobat cap lloc en què es digui textualment que la única 
possibilitat és a través de la figura del consorci, per això el NOPP s'absté en l'aprovació.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup en principi hi 
està d'acord, atesa la importància i la necessitat de tenir un altre institut a Parets, quant 
abans s'agilitin tots els tràmits abans es podrà dur a terme l'institut. Desitja que el cost no 
sigui gaire elevat, atès com estan les arques municipals i CiU està a l'espera de veure els 
estatuts definitius de com queda el consorci.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que en la línia del que ha 
manifestat el senyor Martín, el PP està d'acord amb el consorci per la necessitat immediata i 
ràpida de construir un institut i habitatges de protecció oficial.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que el seu grup s'absté en la votació 
a causa de la junta rectora del consorci, perquè no està establerta com a tal dintre dels 
estatuts. Són uns estatuts força ambigus que no especifiquen de quina manera es portarà la 
seva gestió i li sembla bastant incoherent votar a favor directament amb una proposta com 
aquesta.

És conscient evidentment que la construcció de l'institut corre molta pressa. De fet pensa, 
que es podria haver fet abans, perquè ara hi ha massa pressa tenint en compte que l'any 
que ve es tindrà la necessitat de places i s'ha de córrer.

Al marge o no que s'hagi de fer el consorci, el tècnic en la matèria va explicar que la única 
manera de tirar-lo endavant era mitjançant un consorci, això va quedar bastant clar i es refia 
evidentment del que diu el tècnic i així farà, però vol que s'entengui que si els estatuts no 
recullen res de com es gestionarà, ni quina presència tindran realment les forces polítiques 
aquí representades dintre del estatuts, a ICV li costa donar-lo com a bo d'entrada, per això el 
seu grup s'absté.

Intervé el  regidor d'Urbanisme, el  senyor Juzgado, i  explica respecte a la  possibilitat  de 
buscar una altra via que no sigui la del consorci, aclareix que al novembre de 2010 es va 
aprovar  el  Pla  Director  Urbanístic  del  Vallès  Oriental,  en  què  s'establia  que  la  condició 
d'administració actuant per a l'execució de l'Àrea Residencial Estratègica de Can Frandera 
correspon  al  consorci  que  es  constitueix  amb  l'Institut  Català  del  Sòl  (INCASOL)  i 
l'Ajuntament de Parets. A més l'article 157.3 del Text refós de la llei d'urbanisme aprovat pel 
Decret  legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,  diu que la condició d'administració actuant de les 
àrees residencials estratègiques correspon a un consorci urbanístic, del qual formen part 
l'INCASOL i l'Ajuntament corresponent. Està bastant clar que no és un model que escolleix 
l'Ajuntament de Parets, sinó que totes les poblacions en les quals s'han desenvolupat i s'han 
posat els ARE, la forma d'execució és a través d'un consorci.

El senyor Juzgado continua explicant que quant al cost, com comentava el portaveu de CiU, 
l'han  d'assumir  els  propietaris.  No  hi  ha  una  aportació  extra  ni  del  Consorci  ni  de 
l'Ajuntament.

Les votacions són les següents:
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Vots a favor: 12 (PSC, CiU, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions: 4 (NOPP, ICV)

Per tant i,

Vist que mitjançant el Pla Director urbanístic de les Àrees Residencials estratègiques del 
Vallès Oriental, formulat per la Secretaria per a la planificació Territorial es va aprovar 
definitivament l'ARE Can Fradera en el municipi de Parets del Vallès, en el qual s’estableix 
que la condició d’administració actuant per a l’execució de l’àrea residencial estratègica 
correspongui al Consorci que es constitueixi entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de 
Parets del Vallès.

Atès que de conformitat amb l’article 157.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la condició d’administració actuant de les àrees 
residencials estratègiques correspon a un consorci urbanístic del qual formin part, en tot cas, 
l’Institut Català el Sòl i l’ajuntament corresponent. 

Vist que l’Ajuntament de Parets del Vallès  i l’Institut Català del Sòl tenen la voluntat de crear 
i constituir el Consorci de l'Àrea Residencial estratègica de Can Fradera

D’acord amb allò que disposa l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Atès que per raons d'eficàcia i eficiència es considera adient que les publicacions oficials  
dels acords municipals relacionats amb la creació del Consorci i l'aprovació dels seus 
estatuts es duguin a terme per l’Institut Català del Sòl.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1. Aprovar inicialment la constitució del Consorci de l'Àrea Residencial estratègica de Can 
Fradera , integrat per l’Ajuntament de Parets del Vallès i l’Institut Català del Sòl, així com els 
estatuts pel quals s’haurà de regir, que s’acompanyen com a annex.

2. Sotmetre l’acord anterior a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la 
corporació, per tal que es puguin formular les reclamacions i les al·legacions que es 
considerin pertinents. L’acord adoptat inicialment esdevindrà definitiu en cas que no es 
presenti cap al·legació i/o reclamació en el període d’exposició pública, sense la necessitat 
de l’adopció de cap ulterior acord. 

3. Encomanar a l’Institut Català del Sòl la gestió de la realització de les publicacions dels 
anuncis de l’aprovació inicial i definitiva dels estatuts. Aquests anuncis els efectuarà l’Institut 
Català del Sòl amb caràcter col·lectiu, substituint els que haurien de publicar separadament 
cadascun dels ajuntaments integrants dels diferents consorcis que desenvolupen àrees 
residencials estratègiques, quedant formalitzat l’encàrrec de gestió per a l’actuació 
esmentada per l’acceptació d’aquest Ajuntament.

4. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament per la formalització de qualsevol document necessari 
per a l’efectivitat dels acords anteriors.

5. Donar trasllat dels acords adoptats a l’Institut Català del Sòl i, si s’escau, al Departament 
de Governació i Administracions Públiques.
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3.  Aprovar,  si  escau,  la  signatura  del  conveni  de  resolució  de  la  delegació  de 
competències per a la prestació del servei públic d'animals domèstics

Pren la paraula el  regidor d'Urbanisme, el  senyor  Juzgado,  i  explica que s'ha de fer  un 
procés  oficial  per  donar  resolució  al  conveni  amb  el  Consell  Comarcal  pel  tema  de  la 
recollida i manteniment d'animals domèstics.

El Consell Comarcal va avisar amb temps que era un servei molt deficitari i molt difícil de 
repercutir el seu cost en els ajuntaments que n'estaven fent ús i es planteja el tancament, i 
per al tancament el Consell Comarcal demana la signatura del conveni  de resolució de la 
delegació de competències per a la prestació del servei públic d'animals domèstics, que es 
porta al Ple.

Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,

El Ple de l'Ajuntament de data 6 de maig de 2004 va aprovar el contingut i la signatura del  
conveni per a la delegació de competències per a la prestació del servei públic comarcal del  
Centre d'acollida d'animals domèstics de companyia al Consell Comarcal del Vallès Oriental,  
per tal d'assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, afavorint una presa de  
consciència i responsabilitat de la ciutadania en la seva defensa i preservació que alhora  
reportés beneficis socials, formatius i educatius.

Els  ajuntaments  adherits  al  conveni  van delegar  al  Consell  Comarcal  les  competències  
següents:

• Recollir els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits,

• Acollir en centres de recollida d'animals els abandonats o perduts,

• Fer-se càrrec dels animals abandonats o perduts acollits fins que siguin recuperats,  
cedits o sacrificats,

• Capturar en viu gossos i gats ensalvatgits per mètodes d'immobilització a distància i, 

• Establir  i  regular  els  serveis  públics  que  resulten  de  les  competències  que  es  
deleguen i els corresponents ingressos de dret públic.

L'article 16.3 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la  
Llei de protecció dels animals preveu que els ajuntaments han de disposar de centres de  
recollida d'animals abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi, o  
convenir  la  realització  d'aquest  servei  amb  ens  locals  supramunicipals  o  amb  altres  
municipis.

Atès  que  el  model  de  gestió  del  Centre  d'acollida  d'animals  domèstics  de  companyia  
comporta  fer  front  a  grans  despeses  generals,  elevats  costos  de  personal,  despeses  
d'estructura  i  despeses  contractuals  que  inclouen,  entre  d'altres  el  benefici  propi  del  
contractista.

Atès que en la prestació d'aquest servei,  l'Ajuntament de Parets del Vallès ha optat per  
contractar-ne  part  de  l'execució  amb una  empresa  quan  el  servei  del  Centre  d'acollida  
d'animals domèstics de companyia el Vallès Oriental no pugui atendre les recollides.

Atès que per part del Consell Comarcal el cost global del model de gestió que preveu la Llei  
de protecció dels animals amb subjecció al procediment de contractació que preveu la Llei  
30/2007,  de  contractes  del  servei  públic,  fa  insostenible  poder  continuar  la  prestació  
d'aquest servei públic.
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Atès que el Consell Comarcal ens ha fet arribar una proposta d'aprovació del conveni tipus  
per raó del qual es resolen de mutu acord els convenis per a la delegació de competències  
per  a  la  prestació  del  servei  públic  comarcal  Centre  d'acollida  d'animals  domèstics  de  
companyia amb els ajuntaments que en formen part.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni tipus per raó del qual es resolen de mutu  
acord els convenis per a la delegació de competències per a la prestació del servei públic  
comarcal Centre d'acollida d'animals domèstics de companyia amb el Consell Comarcal del  
Vallès Oriental, d'acord amb el contingut que consta en document adjunt.

2. Notificar  el  present  acord  al  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  i  als  ajuntaments  
adherits al Centre d'acollida d'animals domèstics de companyia del Vallès Oriental (CAD).

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.  Aprovar,  si  procedeix,  l'acceptació  d'una  aportació  econòmica  atorgada  per  la 
Generalitat de Catalunya destinada al funcionament del CEIP Pau Vila

Pren la paraula la regidora d'Ensenyament, la senyora Lloret, i exposa que l'Ajuntament de 
Parets  té  un  conveni  amb  el  Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  per  al 
sosteniment  de l'escola  municipal  Pau  Vila.  La majoria  d'aquesta  subvenció  serveix  per 
pagar els sous dels mestres i una  petita part per a les despeses de funcionament.

Cada any la subvenció la paguen en dues parts, una, la corresponent als mesos de gener a 
agost, que aquest any va ser per un import de 951.577 € i ara la que es proposa acceptar és 
l'aportació econòmica per als mesos de setembre a desembre de 2011, amb un import de 
493.475,71 €.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Atès l’actual Conveni singular entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Parets del  
Vallès per al funcionament del CEIP Patronat Pau Vila.

Atès que la Generalitat de Catalunya ens ha concedit la subvenció corresponent al període 
setembre - desembre de 2011 per un import de 493.475,71 €.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Acceptar l’aportació econòmica per part de la Generalitat de Catalunya de 493.475,71 €  
per al funcionament del CEIP Patronat Pau Vila durant el període setembre - desembre de  
2011.

2. Donar compte d’aquest acord al departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.
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ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5. Informació trimestral de l'estat d'execució i Llei de morositat

Pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que en compliment de la 
llei que estableix les mesures contra la morositat i també amb la voluntat de transparència i 
de  comunicar  al  Ple  l'estat  actual  d'execució  del  pressupost,  tal  i  com es  va  fer  en  el 
trimestre  passat,  donarà  la  informació  referent  a  tres  aspectes:  l'estat  d'execució,  els 
moviments  de tresoreria  i  l'aplicació  de la  llei  que estableix  mesures  de lluita  contra  la 
morositat en les operacions comercials.

Pel que fa a l'estat  d'execució com es va explicar a la  comissió informativa respecte al 
capítol d'ingressos de l'Ajuntament ha de destacar un exemple del capítol I,  que són els 
impostos  directes,  que  hi  havia  una  previsió  definitiva  d'11.024.000  €  i  en  data  30  de 
setembre, hi ha drets liquidats nets per un valor de 10.962.000 €.

Respecte al capítol II, bàsicament l'impost d'obres, hi ha una previsió definitiva de 225.000 €, 
i l'Ajuntament està una mica per sobre. De drets liquidats nets són 173.000 €.

Quant al capítol III, taxes i altres ingressos, preus públics bàsicament, hi ha una previsió 
definitiva de 2.736.000 € i els drets liquidats nets són de 2.302.000 €,

Són dades del trimestre que acaba el 30 de setembre, i hi ha coses que ja s'han cobrat, però 
a 30 de setembre encara no estaven reflectides.

Pel que fa al capítol IV, transferències corrents, subvencions que l'Ajuntament rep d'altres 
administracions per despesa corrent, incloses les subvencions de la Generalitat, tenien una 
previsió definitiva de 3.671.000 €, i drets liquidats nets de 3.093.000 €.

Referent al pressupost de despesa de l'Ajuntament, en global en tots els capítols, tenen uns 
crèdits totals de 26.781.000 € i les obligacions reconegudes de 17.725.000 €.

Quant al Patronat d'Ensenyament, en global es pot veure que en el pressupost d'ingressos 
hi ha una previsió definitiva de  3.287.000 € i els drets liquidats nets, que ja s'han passat a 
cobrament, són de 2.045.000 €.

En global en el pressupost de despesa es poden veure els crèdits totals de 3.287.000 € i les 
obligacions reconegudes que és la despesa aprovada amb un valor d'1.551.000 €.

Pel que fa a la segona part de la informació referent als moviments de tresoreria i la seva 
situació, no hi ha retencions de tresoreria, que vol dir diners per pagar el que està aprovat, 
del trimestre passat que va donar l'estat d'execució amb l'actual, la tresoreria de l'Ajuntament 
ha baixat  de manera considerable.  En part  és fruit  dels  ingressos que no arriben de la 
Generalitat.

La senyora Lloret continua explicant que l'acta d'arqueig que a 30 de juny era de 3.091.000 
€  de  l'Ajuntament  i  41.000  €  del  Patronat,  que  sumen  un  total  de  3.133.000  €  i  l'acta 
d'arqueig a data 30 de setembre és d'1.306.000 € pel que fa a l'Ajuntament i de 10.151 €. Hi 
ha una diferència important.

Quant a l'aplicació de la llei que estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, el període mitjà de pagament de les factures d'aquest trimestre ha 
estat de 64 dies, tenint en compte que de les 837 factures, 379 s'han pagat a 50 dies. Hi ha 
276 factures que el període mitjà del pendent de pagament s'ha excedit en 45 dies.

D'altra banda, el període mitjà de pagament de les factures del Patronat és també de 64 
dies, en aquest cas coincideix la xifra. De les 80 factures, 25  factures s'han pagat dintre dels 
50 dies.
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Pel que fa a les factures registrades de gener a juliol de 2011, no tramitades fins al  20 
d'octubre, són 117 factures de l'Ajuntament i 35 del Patronat. 

Tota aquesta  informació que hi  ha la  voluntat  de donar-la  al  Ple  i  el  que es  fa amb la 
documentació  és  enviar-la  al  Ministeri  d'Economia i  Hisenda i  a  la  Direcció  General  de 
Política Financera de la Generalitat de Catalunya.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i referent al que ha dit la regidora 
d'Hisenda sobre la voluntat d'informar al Ple, ha de dir que més que una voluntat és una 
obligació legal, perquè han entrat en vigor unes determinades disposicions, que obliguen a 
donar compte trimestralment.

Pel que fa a la qüestió de tresoreria respecte al segon trimestre, ha de dir que hi ha una 
baixada molt  important  de tresoreria al  tercer trimestre, que són els euros que hi  ha de 
veritat en els comptes corrents. És una baixada important que si es compara amb el tema de 
les factures, que s'han pagat i que hi ha un paquet important de factures pagades en un 
període bastant proper al que estableix la normativa, una mica superat, però és normal que 
sigui així, hi ha un paquet de 276 factures que pugen 952.000 €, que sobrepassa el termini 
en  45  dies,  o  sigui  3  mesos.  Si  s'haguessin  pagat  les  esmentades  factures  el  30  de 
setembre, l'Ajuntament s'hagués quedat pràcticament sense tresoreria. Aquí hi ha un cert 
indici de possibles tensions.

Hi ha 1.300.000 € a caixa i factures pendents de pagament per 952.000 €. Si es paguen 
l'Ajuntament es queda pràcticament sense tresoreria.

El NOPP manifesta una certa preocupació per les qüestions econòmiques que malgrat que 
l'Ajuntament ha passat èpoques molt bones, la situació pot arribar a incidir en problemes 
especialment a l'apartat de tresoreria.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que les transferències de la 
Generalitat aquest any falten per pagar 755.000 € i a vegades es fa bandera del deute que 
ha d'assumir l'actual Generalitat d'anys anteriors, per valor d'1.800.000 o 2.000.000 €, han 
d'assumir errors d'antics governs de la Generalitat.

De les factures que estan pendents de pagament, acceptades i pagades, s'ha d'intentar que 
es paguin dins del termini de morositat, perquè segurament les empreses estan esperant 
rebre aquests diners.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i pregunta per la previsió que hi ha 
per cobrar els deutes de la Generalitat.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que la regidora ha dit que 
no hi havia tensions de tresoreria, però si s'analitzen les xifres les tensions es poden produir 
en breu temps. Mostra la preocupació del seu grup i subratlla el que ha estat aquest temps. 
S'han fet inversions que potser no eren necessàries i ara l'Ajuntament es troba en aquesta 
situació potser per les inversions, que no corresponien en el moment de crisi que es vivia i 
que ha portat a una situació de tresoreria, que potser ara no és preocupant, però que en 
breu sí que ho serà. Només fa la reflexió que l'Ajuntament s'ha de limitar a gastar en allò que 
realment sigui necessari, perquè les tensions no es produeixin.

Intervé la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i explica que al començament de la seva 
intervenció ha dit que en compliment de la Llei de morositat donava la informació al Ple, a 
banda de la voluntat de transparència. Evidentment saben que és per llei que s'ha de fer.
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És cert  que si  l'Ajuntament pagués tot  el  pendent de cobrament es tindrien tensions de 
tresoreria,  però  també  estaran  d'acord  amb  ella  que  si  haguessin  ingressat  totes  les 
subvencions i tot el que deuen altres administracions a l'Ajuntament, no hi hauria. Afegeix 
que als números se'ls hi pot donar les voltes que es vulguin.

La senyora Lloret indica que malauradament no es té cap previsió de cobrament. Són temps 
difícils per a totes les administracions, tothom intenta quadrar els seus pressupostos i de 
moment no donen una previsió de pagament.

La presidència manifesta que comparteixen el que han comentat alguns grups sobre una 
certa  preocupació.  De  moment  és  certa  preocupació  que  podria  passar  a  ser  greu 
preocupació si la situació continua de la mateixa manera, però també és cert que no s'ha 
d'amagar  el  cap sota l'ala,  i  saben que aquesta situació no és únicament de Parets,  la 
situació indistintament d'on vingui i de les èpoques que vingui creu que tots els que estan 
aquí ho veuen com a poble, com a Parets i és evident que per responsabilitat de governs 
anteriors a la Generalitat i del govern actual, es troben en la situació que es troben, i s'hauria 
de parlar de la Llei de finançament local, entre d'altres qüestions. Com genera la situació a 
les administracions locals d'aquesta asfixia progressiva a la qual estan sotmesos des de fa 
anys per una llei de finançament, que no és justa per a les administracions locals que farà 
que no només Parets, sinó pràcticament totes les administracions es trobin en una situació 
de  dificultat  i  el  Partit  Socialista  comparteix  amb  la  resta  de  grups  aquesta  certa 
preocupació.

En la propera revisió trimestral si la situació no canvia, la preocupació podria ser més greu. 
Tal com marca la llei continuaran informant exhaustivament.

El plenari pren coneixement de la informació següent:

INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ I LLEI DE MOROSITAT

Atès el que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre,  per  la  qual  s’estableixen  mesures  contra  la  morositat  en  les  operacions 
comercials.

D’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el RD 500/1990, de 20 d’abril, que 
desplega l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de pressupostos i la base 4 – 
Informació als òrgans de govern, de les vigents Bases d’execució del pressupost d’aquest 
Ajuntament.

Vist  l’estat  d’execució  d’ingressos  i  despeses  a  30/09/2011,  resultant  de  les  dades  de 
tancament del tercer trimestre de 2011.

Vista l’acta d’arqueig a 30/9/2011, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.

Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al tercer trimestre de 
l’any 2011, sobre compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes 
establerts  en  la  Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  de  modificació  de  la  Llei  3/2004,  de  29 de 
desembre.

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, 
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PRIMER. Pren coneixement de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i Patronat 
Municipal d’Ensenyament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la 
informació  sobre el  compliment  dels  terminis  de pagament i  tramitació de factures en els 
termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
corresponent al TERCER TRIMESTRE 2011.

1.1. ESTAT D’EXECUCIÓ

3T/2011 - AJUNTAMENT

INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. I
IMPOSTOS 
DIRECTES 11.024.600,00 11.024.600,00 10.962.706,55 5.706.761,46 5.255.945,09

Cap. II
IMPOSTOS 
INDIRECTES 225.000,00 225.000,00 273.927,93 189.374,60 84.553,33

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 2.730.537,96 6.071,10 2.736.609,06 2.302.335,66 1.633.345,54 668.990,12

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 3.642.895,00 28.447,75 3.671.342,75 3.093.211,27 2.338.137,18 755.074,09

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 61.006,00 61.006,00 65.625,28 61.485,28 4.140,00

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 0,00 6.213,13 6.213,13 0,00 0,00 0,00

Cap. 
VIII

ACTIUS 
FINANCERS 0,00 7.478.272,37 7.478.272,37 0,00 0,00 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 0,00 1.578.765,90 1.578.765,90 0,00 0,00 0,00

TOTAL 17.684.038,96 9.097.770,25 26.781.809,21 16.697.806,69 9.929.104,06 6.768.702,63

DESPESES
Crèdits
inicials Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL 6.143.277,13 297.533,67 6.440.810,80 4.667.415,86 4.666.417,62 998,24

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 7.354.393,29 387.465,57 7.741.858,86 4.339.029,90 3.832.888,01 506.141,89

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 446.125,25 446.125,25 255.448,60 255.448,60 0,00

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 1.606.103,13 1.165,19 1.607.268,32 1.408.225,70 1.372.568,72 35.656,98

Cap. VI
INVERSIONS 
REALS 155.000,00 8.401.605,82 8.556.605,82 5.672.713,58 5.224.914,42 447.799,16

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 15.000,00 10.000,00 25.000,00 14.042,53 14.042,53 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.964.140,16 1.964.140,16 1.368.346,67 1.368.346,67 0,00

TOTAL 17.684.038,96 9.097.770,25 26.781.809,21 17.725.222,84 16.734.626,57 990.596,27

3T/2011 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
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INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 532.550,32 532.550,32 356.205,54 348.809,01 7.396,53

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 2.728.853,30 2.728.853,30 1.674.922,25 1.544.941,25 129.981,00

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 964,84 964,84 0,89 0,89 0,00

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 15.000,00 0,00 15.000,00 14.042,53 14.042,53 0,00

Cap. 
VIII

ACTIUS 
FINANCERS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL  3.277.368,46 10.000,00 3.287.368,46 2.045.171,21 1.907.793,68 137.377,53

DESPESES
Crèdits
inicials Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL 2.673.783,46 7.485,00 2.681.268,46 1.913.825,07 1.913.402,08 422,99

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 588.265,00 -7.485,00 580.780,00 280.731,19 232.816,23 47.914,96

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 320,00 320,00 118,00 118,00 0,00

Cap. VI
INVERSIONS 
REALS 15.000,00 10.000,00 25.000,00 9.990,08 9.658,08 0,00

TOTAL 3.277.368,46 10.000,00 3.287.368,46 1.551.751,30 2.155.994,39 48.669,95

1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 3T/2011 – AJUNTAMENT I 
PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

ACTA ARQUEIG  30/06/2011

Ord. AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0 EFECTIU 13.990,46 0 13.990,46

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS 12.570,76 0 12.570,76

2 COMPTES OPERATIVES 3.048.926,91 36.228,85 3.085.155,76

8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA 15.864,01 5.328,46 21.192,47

9 FORMALITZACIÓ 346,96 0 346,96

TOT. 3.091.699,10 41.557,31 3.133.256,41

ACTA ARQUEIG  30/09/2011

Ord. AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0 EFECTIU 14.928,92 0 14.928,92

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS 7.777,45 0 7.777,45

2 COMPTES OPERATIVES 1.232.034,38 4.626,30 1.236.660,68

8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA 52.115,42 5.524,90 57.640,32

9 FORMALITZACIÓ 0 0 0,00

TOT. 1.306.856,17 10.151,20 1.317.007,37

1.3. INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, 
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DE 29 DE DESEMBRE, QUE ESTABLEIX MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
EN LES OPERACIONS COMERCIALS, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2011

PAGAMENTS FACTURES TERCER TRIMESTRE 2011 – AJUNTAMENT I PATRONAT

AJUNTAMENT

Nombre Import
Pagaments realitzats durant el trimestre 
dins el termini legal (50 dies)

379 701.598,51

Resta de pagaments 458 2.669.674,38
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL 837 3.371.272,89

Període mig de 
pagament (PMP) 

(dies)

64 dies

Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural

276 952.813,98

PAGAMENTS PENDENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE NATURAL 276 952.813,98

Període mig del 
pendent de 

pagament excedit 
(PMP) (dies)

45 dies

PATRONAT
Nombre Import

Pagaments realitzats durant el trimestre 
dins el termini legal (50 dies)

25 5.654,40

Resta de pagaments 55 60.323,93

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL

80 65.978,33 Període mig de 
pagament (PMP) 

(dies)

64 dies

Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural

53 46.334,16

PAGAMENTS PENDENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE NATURAL 53 46.334,16

Període mig del 
pendent de 

pagament excedit 
(PMP) (dies)

64 dies

FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ – AJUNTAMENT I PATRONAT

Factures registrades d'entrada 01/01/2011 a 20/07/2011 no tramitades a 20/10/2011 (3 mesos)

AJUNTAMENT
Factures o docum. justificatius al final 
del trimestre amb més de tres mesos de 
la seva anotació en el registre de 
factures, pendents del reconeixement de 
l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)

Període mig 
operacions pendents 
de reconeixement 
(PMOPR)

Pendent de 
reconeixement de 

l’obligació

Nombre Import total
Despeses en béns i serveis – Inversions 
reals 138 117 210.188,91

Total 138 117 210.188,91

PATRONAT
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Factures o docum. justificatius al final 
del trimestre amb més de tres mesos de 
la seva anotació en el registre de 
factures, pendents del reconeixement de 
l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)

Període mig 
operacions pendents 
de reconeixement 
(PMOPR)

Pendent de 
reconeixement de 

l’obligació

Nombre Import total
Despeses en béns i serveis – Inversions 
reals 145 35 33.111,41

Total 145 35 33.111,41

SEGON. Remetre la documentació relativa a l’apartat 1.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i 
a la  Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la utilització dels mitjans telemàtics per al seu 
coneixement general.

6. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit número 2/2011

Pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que el fet de disposar de 
romanent de tresoreria positiu,  que seria l'estalvi de l'Ajuntament, permet donar resposta 
novament a alguna de les necessitats que genera d'una banda el funcionament ordinari de 
l'Ajuntament i d'altra banda, la situació actual de crisi econòmica, la qual malauradament 
continua sent força preocupant i fa que l'Administració prengui algun tipus de decisió per 
ajudar la gent.

Es  proposa  modificar  el  pressupost  vigent  de  l'Ajuntament  i  augmentar  les  partides 
corresponents amb crèdit  provinent del romanent de tresoreria per destinar 60.000 € per 
elaborar un pla d'ocupació local, el qual donaria feina a 8 persones del municipi, durant 6 
mesos, amb una dedicació del 70%.

Amb el pla d'ocupació es proposa contractar 3 persones per l'Àrea de Via Pública i Cohesió 
Territorial, les quals hauran de cobrir el servei de vigilància nocturna i de caps de setmana 
de l'edifici  de la  residència,  pel  que fa a tasques de vigilància de seguretat  tal  com els 
requeriments de manteniment que tenen les instal·lacions i ja que l'obra resta acabada i 
sense  iniciar  l'activitat  pendent  de  la  concertació  de  les  places  amb  la  Generalitat  de 
Catalunya.

Hi ha 4 places per a 4 persones destinades a l'Àrea de Serveis Generals que hauran de ser 
auxiliars de la llar i desenvolupar tasques d'ajuda al domicili de persones valorades per la 
Llei de dependència a les quals se'ls ha determinat que requereixen d'aquest ajut.

L'altra persona es destinarà a l'Àrea de Serveis  Econòmics,  i  es dedicarà a millorar  els 
sistemes informàtics referents als cobraments amb codi de barres, revisarà les fitxes de 
patrimoni i donarà suport al departament en general.

La senyora Lloret continua explicant que és una bona oportunitat per donar feina, encara 
que sigui temporal a un grup de persones del municipi i alhora l'Ajuntament podrà avançar i 
rebre  suport  en  les  tasques  esmentades,  considera  que  tant  la  persona  que  vindrà  a 
treballar com el mateix Ajuntament poden treure un bon profit mutu.

En la mateixa modificació es proposa destinar 55.000 € per finalitzar els pagaments de la 
residència per a la gent gran. 7.000 € que es destinaran a construccions escolars, 10.000 
per al condicionament d'edificis i altres construccions, 140.000 € per manteniment i xarxa 
viària i 25.000 € de gas dels edificis municipals.

Pel que fa a aquesta part de la modificació de crèdit, cedeix la paraula al regidor de Via 
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Pública, el senyor Juzgado, perquè argumenti els motius d'augment de les partides.

El senyor Juzgado explica que quant a destinar 55.000 € a la residència per a la gent gran 
és l'última i definitiva certificació, la 34a certificació de les obres, que pugen 53.257 € i la 
diferència fins als 55.000 €, es destina a la instal·lació de reg automàtic amb programador 
per a la part enjardinada, que no estava previst en el seu moment.

Respecte a les construccions escolars es destinen 7.000 €. No estava previst en el projecte 
quan es va edificar l'escola bressol el Gargot i correspon a la tanca construïda a la part del  
darrera posterior a la zona del pati de l'escola, en què s'ha construït un petit mur i una tanca 
per protegir i donar més consistència a l'obra, que no estava previst inicialment.

Pel que fa als 10.000 € que es destinen al condicionament d'edificis i altres construccions 
correspon a una part de més obra que s'ha fet, a causa d'uns imprevistos que han sorgit en 
la construcció del col·legi Pompeu Fabra.

Quant als 140.000 € de manteniment i conservació de la xarxa viària, explica que és una 
quantitat d'imprevistos. L'equip de govern des que va entrar ha posat en marxa i ha intentat 
facilitar  i  continua  facilitant  i  posant  mitjans  de  comunicació  entre  la  ciutadania  i 
l'Administració, i fruit d'aquest fet es reben bastants més peticions i sol·licituds, per la qual 
cosa una part dels 140.000 € es destinen a peticions dels ciutadans respecte a manteniment 
de la via pública, en què hi ha a més a més un pla d'ocupació amb 2 persones, i el material 
del qual s'ha de dotar al pla d'ocupació.

El senyor Juzgado continua explicant que el talús de l'avinguda de Catalunya, en la part de 
dalt del pavelló, es va executar una actuació important a causa d'un lliscament de terres que 
podia afectar a l'esmentada avinguda, import que no estava previst al pressupost.

L'arranjament del carrer Súria, que és on estan les naus Firestone és provisional, perquè 
està afectat pel pla de desenvolupament de l'espai central i per això s'ha fet un arranjament 
per estabilitzar el carrer i no s'han plantejat asfaltar el carrer en aquests moments perquè 
correspon a una actuació posterior.

Es va arranjar tota la zona dels sectors dels contenidors del Camp de les Peces, en què es 
van executar una sèrie d'arranjaments per facilitar i mirar que l'accés fos millor i més segur.

Pel que fa als 25.000 € que es destinen al gas dels edificis municipals, explica que no hi ha 
un major increment de consum, que una part sí que hi és. La meitat de l'import correspon als 
drets de connexió de gas perquè s'han canviat.

Es va canviar el tipus de caldera de la piscina de Can Butjosa, de gasoil a gas, i la meitat de 
la despesa és de connexió i el gas comporta un petit increment, perquè el gas és més car 
que el gasoil. Afegeix que el gas és més eficient i eficaç, però és més car.

En el CEIP Pompeu Fabra s'ha canviat la caldera de gasoil a gas i a les noves instal·lacions 
de l'escola bressol el Gargot, i la residència d'avis, aquesta última només és la connexió 
perquè no hi ha consum.

Intervé la  regidora d'Hisenda, la  senyora Lloret,  i  indica que en la modificació també es 
proposa destinar 120.000 € per cobrir la part que s'ha decidit que assumeixi l'Ajuntament del 
menor  ingrés  de  les  subvencions  rebudes  de  la  Generalitat,  que  ajuden  a  sustentar  el 
funcionament de les escoles bressol i l'escola de música.  Per tal que la gent sàpiga de què 
parla, explica que les escoles bressol municipals i l'escola de música es finança a tres parts, 
per  l'aportació  de  la  Generalitat,  l'aportació  de  les  famílies  i  l'aportació  de l'Ajuntament. 
L'aportació de la Generalitat per al curs 2010-2011, s'ha rebaixat de 1.800 € que donava per 
alumne a 1.600 €, en el cas de les escoles bressol i en el cas de l'escola de música s'ha 
rebaixat de 600 € a 460 €, aquest diferencial s'ha decidit que l'assumeixi l'Ajuntament en un 
100%  de  la  mateixa  manera  que  ha  assumit  en  un  100%  els  mesos  de  setembre  a 
desembre del curs 2011-2012.
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Les decisions que s'han pres, algunes han estat gairebé forçades, perquè era molt difícil 
buscar algú altre que pagués una subvenció amb caràcter retroactiu. D'aquí en endavant 
s'ha  decidit  que  les  famílies  assumeixin  un  33%  en  el  cas  de  les  escoles  bressol  i 
l'Ajuntament un 67% i en el cas de l'escola de música que es faci a un 50%.

Totes les decisions que s'han pres a l'entorn de les subvencions fan que es porti al Ple la 
modificació de 120.000 €.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup s'absté en 
la  votació  de  la  modificació  del  pressupost.  Dir  que  la  modificació  d'un  import  total  de 
417.000 € és una quantitat important, que es finança a través del romanent de tresoreria i 
dels diners que hi havia quan es va tancar el pressupost.

El romanent de tresoreria que s'aplica esgota pràcticament el romanent de tresoreria que hi 
havia dels últims exercicis.

El  NOPP no dubta de la  bondat  de cadascuna de les propostes de despesa que s'han 
indicat, perquè destinar diners a un pla d'ocupació, a millores de la xarxa viària, algunes 
podien ser previsibles en el pressupost i d'altres no, en qualsevol cas no dubta de la bondat 
de cap de les despeses que es proposen.

El tema del finançament sempre és un problema i fer modificacions de pressupost i menjar-
se el  romanent de tresoreria provocarà en un futur  i  incidirà més en el  fet que hi  hagin 
tensions de tresoreria.

La senyora Martí continua explicant que malgrat que reconeix la bondat de les despeses, pot 
ser  es podrien haver  fet  modificacions de crèdit  de les partides internes existents en el 
pressupost, estalvis, aplicant plans d'austeritat, tal com va dir el NOPP el dia de l'aprovació 
de les ordenances, que no s'han aplicat i ara aquí es demostra, ja que es fan més despeses, 
totes justificades, fet que no posa en dubte, però creu que es podien haver finançat a través 
d'altres partides del pressupost existent amb estalvi. Aquí es demostra que no s'apliquen 
plans d'estalvi i austeritat, perquè per fer aquesta despesa es va al moneder i s'agafen els 
417.000 € i s'hi apliquen.

Es podria haver pensat, almenys sinó en totes, en moltes de les partides, de reconvertir-les 
en altres procedent d'estalvis, o sigui que si d'una partida s'estalviava un import aplicar-lo a 
la partida de la residència d'avis.

En resum el NOPP s'absté en la votació, encara que no dubta de la bondat de les despeses, 
però per al seu finançament no s'hauria de tirar del romanent de tresoreria, és a dir, del 
moneder que es té guardat, sinó que els diners s'haurien d'haver tret d'altres partides havent 
aplicat un pla d'austeritat, perquè amb els temps que corren, sinó són capaços de reduir o 
reordenar el pressupost en 417.000 €, no sap quins plans d'austeritat es fan o es pensen fer.

Pren la  paraula el  portaveu de CiU,  el  senyor  Martín,  i  exposa que el  seu grup no pot 
aprovar la modificació de pressupost, perquè es tracta d'un pressupost en el qual no hi eren, 
tot i estar-hi d'acord amb algunes de les despeses que s'han esmentat, per això el vot de 
CiU és d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que el seu grup vota a favor,  
perquè es fa un esforç per cobrir la manca de finançament a causa dels ajuts que havien 
d'arribar  de  la  Generalitat  i  com que  no  s'han  rebut  i  ha  estat  de forma retroactiva  és 
important que l'Ajuntament els assumeixi. També celebra que es faci un pla d'ocupació, que 
en aquests moments és molt necessari.

Tal com ha dit votarà a favor, encara que farà alguna reflexió. Indica que hi ha massa coses 
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no previstes dintre d'aquest import. Es refereix a les coses que van sortint sobre que si això 
no s'ha fet  aquí  o allà.  Per  això demana una mica més de cura a l'hora d'elaborar  els 
pressupostos.

Entén que no sempre es pot afinar tant, però té molt a veure amb l'eficàcia de la gestió dels 
recursos i amb l'eficàcia dels tècnics municipals, que planifiquen les obres. Per exemple no 
acaba d'entendre com no s'havia previst el mur de la part del darrera de l'escola bressol el 
Gargot.

Pel que fa a la baixada del carrer de la Firestone és un carrer que constantment s'arranja. El 
pla de desenvolupament de la zona de Béndix trigarà el seu temps, entre tots es va decidir 
que l'esmentat  pla no corre presa.  Es desenvoluparà en força temps i  no veu de quina 
manera es pot trobar una solució per no anar arranjant el carrer de tal manera que generi 
més i més despesa.

Reitera que la  gestió  quan s'elaboren els  pressupostos  hauria  de ser  més acurada.  És 
simplement un toc d'atenció als tècnics i als responsables corresponents.

Intervé la presidència i coincideix en els comentaris que s'han fet, sobretot els relatius a la 
bondat de la modificació, que està molt ben detallada, fet que es demanava en exercicis 
anteriors i que el detall tant en els plans d'ocupació com en les diferents propostes ha estat 
un pas endavant. Explicar els temes i detallar-los d'aquesta manera fa que sigui més fàcil 
tirar endavant.

L'equip  de  govern  creu  que  no  hi  ha  cap  millor  manera  que  utilitzar  el  romanent  en 
necessitats socials, escolars, i de condicionament en temes de primer ordre. Afegeix que els 
reajustaments  en  qüestió  d'eficiència  energètica,  són  temes  de  primera  necessitat  i 
coincideix en què són aspectes molt importants que s'han de tenir en compte.

Pel que ha comentat la portaveu del NOPP, ha de dir que es porten tres exercicis fent plans 
de contenció. Quan es parla del moneder, l'equip de govern entén que aquest és l'estalvi. 
Els reajustaments i el pla de contenció que es realitza cada any, fa que l'Ajuntament tingui 
aquest estalvi que al final l'estalvi és el moneder i el moneder és el romanent.

Que ara s'utilitzi el romanent no és que aquest hagi caigut del cel,  és que el govern ha 
generat un estalvi, i aquest estalvi és el moneder i aquest moneder fa que es pugui treure en 
aquests moment per fer les modificacions.

Coincideix que sempre que es confecciona el pressupost s'intenta que sigui el més ajustat 
possible.  S'ha de  continuar  fent  passos endavant  per  intentar  ajustar-lo  al  màxim,  però 
sempre és bo que mitjançant el moneder es faci aquesta gestió i el que han estat plans de 
contenció  durant  aquests  anys  han  de  ser  encara  més  intensius  els  propers,  atesa  la 
situació de crisi que hi ha no només a Parets, sinó en aquest país, en aquesta nació, i a tot 
el món.

L'objectiu  d'una millor  eficàcia i  eficiència és un dels  reptes,  buscar l'excel·lència com a 
organització, però en aquest cas i amb aquesta modificació té un caràcter plenament social i 
amb aspectes primordials com comentava el portaveu d'ICV, com són temes que fomenten 
l'ocupació.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 10 (PSC, PP, ICV)
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Vots en contra: 0

Abstencions: 6 (NOPP, CIU)

Per tant i,

Atesa l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici que no  
disposen de la dotació pressupostària suficient i  que no poden demorar-se fins l’exercici  
següent.

Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual  
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Secció segons del  
Capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel  
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat Reial Decret, en matèria de  
pressupostos.

Atès el  Capítol  II  sobre modificacions de crèdit  de les Bases d’Execució del  pressupost  
vigent.

Atès l’informe d’intervenció.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1.  Modificar  el  Pressupost  vigent  de  l’Ajuntament  (MCPle/2/2011)  mitjançant  crèdit  
extraordinari i suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, augmentant  
les partides que tot seguit es relacionen:

Despeses a finançar:

Partida Descripció Import

SERVEIS GENERALS – Pla d’Ocupació Local

1392.241.14102 Retribucions personal Pla d’Ocupació 44.500,00

1392.241.16002 Seguretat Social personal Pla d’Ocupació 15.500,00
SERVEIS TERRITORIALS

2162.233.62200 Residència Gent Gran 55.000,00
4534.324.62201 Construccions Escolars (nova Escola Bressol) 7.000,00

2262.920.63200 Condicionament edificis i altres construccions 10.000,00
2262.459.21000 Manteniment i conservació xarxa viària 140.000,00

2266.920.22102 Gas edificis municipals 25.000,00
SERVEIS PERSONALS 

4532.320.41000
Aportació  despesa  corrent  Patronat  Municipal  
d’Ensenyament

120.000,00

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87000............... 417.000 €

2. Iniciar el tràmit d’informació pública de conformitat amb allò que disposa l’art. 169 del text  
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refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  Locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  
2/2004, de 5 de març i l’art. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que  
l’expedient  romandrà  exposat  al  públic  pel  termini  de 15  dies  hàbils,  comptats  des del  
següent  a  la  publicació  de  l’edicte  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  als  efectes  de  
presentació  de  reclamacions,  i  s’entendrà  definitivament  aprovat  en  el  supòsit  de  no 
presentar-se’n cap.

7. Donar compte de l'acceptació d'una herència

La presidència  dóna compte de l'acceptació  de l'herència  atorgada pel  senyor  Santiago 
Capdevila Pujadó veí del municipi a l'Ajuntament de Parets del Vallès, amb la condició que 
tots els béns es destinin a serveis socials en favor de les persones més necessitades.

El Ple de l'Ajuntament atès que,

El 27 de novembre de 2010 es va produir la defunció del veí del nostre municipi, el  senyor  
Santiago Capdevila Pujadó, amb DNI número 37 636 836 G i amb domicili fiscal a la plaça  
Mossèn Pere Batlle, 2, 4t 2a, d’aquesta població.

El testament atorgat pel senyor Capdevila davant el notari senyor Pere Pineda Masip, en  
data 24 de juliol de 2001, instituïa hereu universal a l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb  
la condició que tots els béns es destinessin a serveis socials en favor de les persones més  
necessitades.

L'herència que va deixar el  senyor Capdevila, d’acord amb les dades que disposem, és la  
següent:

a) El pis de la seva propietat ubicat a la plaça Mossèn Pere Batlle, 2, 4t 2a, de Parets  
del Vallès, valorat en 120.641,40 € (valor cadastral 36.608,13 €).

b) Saldos bancaris a la data de la seva defunció:

2100.3294.27.2100294115:        24,87 €
2100.0469.55.0200101275:   3.365,50 €
2100.3294.28.0311118782:    5.800,00 €

c)  Fonts  d’inversió  vinculats  al  contracte  9630-00-2070040-73  per  un  valor  de 
49.552,73 €

d) Assegurances de defunció:

9690200018368-001101081021001-TAV00100000:   7.104,01 €
9690200018368-001101081021002-TAV00100000: 13.732,64 €
9690200018368-001101081021003-TAV00100000:   7.338,73 €
9690200018368-000600000000539-TAV00100000:   2.484,03 €

En data 8 de setembre de 2011 i a títol d’inventari es va portar a terme la signatura de  
l’escriptura d’acceptació d’herència per part de l’alcalde de l’Ajuntament.

Per tal de fer efectiva l'acceptació de l'herència s'ha seguit tota la tramitació preceptiva que  
consta en l'informe del serveis jurídics municipals de data 21 de juliol  i a títol d’inventari es  
va portar a terme la signatura d’escriptura d’acceptació d’herència per part de l’alcalde de  
l’Ajuntament.

Per l'exposat, 

1.  El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat de l'herència rebuda amb el compromís  
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que  en  compliment  del  que  es  disposa  en  l'herència  els  béns  heretats  es  destinaran  
exclusivament a prestar serveis socials.

2. El  Ple  municipal  mostra  el  reconeixement  i  l'agraïment  a  la  persona  de  Santigosa 
Capdevila Pujadó,  que va considerar en el seu dia que el millor destí del seu patrimoni es  
que es destini a ajudar els seus conciutadans més necessitats.

MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

8.  Moció  de  la  Junta  de  Portaveus  relativa  al  manifest  sobre  l'anunci  d'ETA del 
cessament definitiu de la seva activitat

El secretari de la corporació llegeix la moció i tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,

El Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, davant l’anunci d’ETA de cessament definitiu de  
la seva activitat armada, vol mostrar la seva esperança que s’obri el camí per a un procés  
dialogat  amb  les  forces  polítiques  democràtiques  que  porti  a  la  solució  definitiva  del  
conflicte.

El procés serà difícil i complicat, com ho han estat en altres conflictes armats d’arreu el món,  
però mantindrem fins l’últim moment l’esperança que les paraules substituiran per sempre  
més les armes. Perquè tal com han expressat diferents líders polítics i l’opinió, aquest ha de  
ser el triomf de la democràcia i de la llibertat, és a dir, de l’estat de dret, i ara és el moment  
que siguin els representants dels ciutadans als governs i als parlaments els que marquin el  
procés que ens ha de conduir a la pau definitiva a tot el País Basc i a l’Estat espanyol i el  
francès.

En aquests moments no podem deixar de pensar en les víctimes, en les seves famílies, i en  
el gran dolor que han patit, i que de retruc també ha afectat tota la societat. I també tenim  
presents les paraules de gran generositat d’algunes d’aquestes persones familiars de les  
víctimes que han demanat que el procés de pau arribi a la seva culminació i aporti la solució  
definitiva al conflicte. I que cal que també es parli  del reconeixement a totes les víctimes i al  
patiment viscut.

El nostre homenatge a la memòria de totes aquelles persones que mai no podran viure  
aquesta esperança de pau, i el nostre reconeixement a totes aquelles persones que han  
estat  treballant  perquè  hagi  arribat  aquest  pronunciament  d’ETA.  Demanen  generositat,  
responsabilitat i coratge perquè la pau arribi al País Basc i a tota la societat en general.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

Traslladar la resolució als Grups Parlamentaris catalans i a la Generalitat de Catalunya.

9. Moció de la Junta de Portaveus relativa al manifest sobre el corredor ferroviari

El secretari de la corporació llegeix la moció i tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,

Amb motiu de la recent aprovació per part de la Comissió Europea de l’anomenat corredor  
mediterrani com una de les línies prioritàries de la xarxa bàsica ferroviària transeuropea, el  
Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès vol expressar la seva satisfacció i suport a aquesta  
decisió, que considera transcendental per al desenvolupament del territori al qual serveix.
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Per  assolir  aquesta vella  reinvindicació  del  nostre  territori,  vital  per  al  desenvolupament  
econòmic, ha calgut comptar amb el consens i l’esforç de nombrosos sectors socials, des  
dels governs locals, passant per la resta de nivells de govern, les cambres de comerç i les  
entitats  empresarials,  el  món  sindical  i  acadèmic  i,  de  manera  destacada,  l’associació  
FERRMED, entre d’altres.

Aquest acord, d’abast internacional, constitueix una oportunitat que, en el context difícil de la  
crisi, no podem desaprofitar. Valorem el fet que el nostre territori pugui disposar d’una eina  
essencial  per  al  reequilibri  geoestratègic  comercial  i  econòmic,  que  afavorirà  la  
racionalització i l’optimització dels fluxos dels transport intercontinental de mercaderies, tot  
abaratint costos, reduint la contaminació i millorant la mobilitat general. 

L’impuls  al  desenvolupament  econòmic  de  tots  els  territoris  inclosos  en  el  corredor  
mediterrani permetrà un nou i confiem que definitiu impuls a una concepció en xarxa dels  
fluxos  comercials  de  l’Estat,  més  d’acord  amb  la  realitat  transnacional  europea  que  la  
històrica estructura radial que ha predominat fins ara. D’aquesta manera s’obre el camí per  
tal que el transport ferroviari al nostre país es converteixi en un mitjà determinant per millorar  
la competitivitat i el creixement econòmic amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats  
de connexió de les nostres infraestructures portuàries, de les nostres zones industrialitzades  
i de les que disposen d’un alt potencial de creixement amb la xarxa europea de mercaderies  
d’ample internacional. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

Traslladar l’acord als organismes europeus que en tenen competència.

10. Moció de la Junta de Portaveus relativa al manifest de suport a la prohibició de la 
falconeria

El secretari de la corporació llegeix la moció i tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,

Vist l'ofici presentat el dia 26 de març de 2010 pel Consorci del Parc de l'Espai d'Interès  
Natural de Gallecs, relatiu a la valoració de l'activitat de la falconeria a l'espai de Gallecs i  
l'informe que s'hi adjunta, del qual resulta la necessitat de la seva prohibició en aquest indret  
per raó de l'augment desmesurat d'aquesta pràctica de caça i de l'impacte ambiental que hi  
provoca.

Atès que se sol·licita que l'Ajuntament doni suport a aquesta prohibició per tal que quedi  
recollida a la normativa del Pla especial de l'esmentat àmbit actualment en redacció.

Vist l'informe emès pels serveis municipals de medi ambient.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Donar suport a la proposta del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs  
de prohibir l'activitat de la falconeria a l'àmbit esmentat.

2. Notificar aquest acord al Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs.
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11.  Moció de la Junta de Portaveus relativa a l'adhesió al  manifest  en defensa de 
l'educació de 0 a 3 anys

El secretari de la corporació llegeix la moció.

Pren la paraula el portaveu del grup de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup no hi 
està d'acord i no dóna suport al manifest, perquè no està d'acord en diversos punts, ja que 
CiU entén que no es redueix la qualitat en cap escola, que el seu grup sàpiga no falta cap 
mestre a cap escola de Catalunya. Si algú ho sap que ho digui.

D'altra banda, el govern no el·ludeix la seva responsabilitat, al contrari sinó que assumeix la 
responsabilitat de l'herència que els han deixat. Si algú no hi està d'acord que ho manifesti.

El senyor Martín creu que presentar un escrit com aquest és fer demagògia.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 3 (CIU)

Abstencions: 0

Per tant i,

El Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès dóna el  seu suport  unànime al  Manifest  en  
defensa de l’educació de 0 a 3 anys presentat per l’Associació de Mestres Rosa Sensat  
l’octubre de 2011 i que sol·licita l’adhesió dels ajuntaments.

”Conscients de la situació de retallades d'un 11% als ajuntaments, i 

preocupats  per  la  repercussió  que  aquest  fet  està  tenint  en  la 

construcció  i  el  manteniment  d’escoles  bressol,  l'Etapa  d'Educació 

Infantil de l'Associació de Mestres Rosa Sensat es va trobar recentment 

amb  regidors  d'educació  d'alguns  ajuntaments  de  Catalunya  i  amb 

representants de CCOO, Fete-Ugt i Ustec per tal d'unir idees i forces. 

Com a resultat d'aquestes reunions l'Etapa d'Educació Infantil de Rosa 

Sensat  ha  redactat  un  Manifest que  reclama  l’aplicació  estricta  i 

urgent  de  la  Llei  d’iniciativa  popular,  aprovada  per  unanimitat  al 

Parlament de Catalunya el juliol de 2004, i per la qual s’impulsava el 

desenvolupament d’una xarxa de llars d’infants de titularitat pública a 

Catalunya. El Manifest, al qual tothom s'hi pot  adherir inclou tres 

consideracions bàsiques:

Primera: En cap cas es pot reduir la mínima qualitat actual de les 

llars  d’infants  de  Catalunya,  perquè  tota  possible  reducció 

perjudicaria greument l’educació dels infants de 0 a 3 anys.

Segona: En cap cas el Govern pot eludir la seva responsabilitat de 

garantir el manteniment de les llars d’infants de titularitat pública, 

per tant, no pot reduir la seva aportació als ajuntaments.

Tercera: En cap cas el Govern pot ignorar que la greu crisi econòmica 

afecta  a  un  nombre  molt  important  de  famílies  de  Catalunya  i,  en 

conseqüència, lluny de reduir la qualitat de l’educació a les Llars 

d’Infants i les aportacions als ajuntaments per al seu manteniment, el 

que es fa imprescindible és una millora.
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Cal  recordar que  la Llei  5/2004, de  creació de  llars d’infants  de 

qualitat  de 9  de juliol,  afirmava que  el Govern,  en coordinació  i 

col·laboració amb els ajuntaments, havia d’impulsar el desenvolupament 

d’aquesta xarxa, garantint el seu caràcter educatiu, la qualitat i els 

requisits mínims, i l’havia de dotar de les partides pressupostàries 

necessàries”. 

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

L’adhesió de l’Ajuntament de Parets del  Vallès al  Manifest  i  el  trasllat  a  l’Associació de  
Mestres Rosa Sensat i a la Generalitat de Catalunya.

12. Moció de la Junta de Portaveus relativa al manifest per l'eliminació de la violència 
envers les dones

El secretari de la corporació llegeix el manifest i tots els grups voten a favor:

Demà,  25  de  novembre,  les  ciutadanes  i  els  ciutadans  de  Parets  ens  aplegarem  per  
manifestar el nostre rebuig envers la violència que pateixen les dones i expressar el nostre  
condol per les dones que han estat víctimes de la violència masclista aquest  any 2011,  
lamentant  i  rebutjant  no  només  les  morts  causades  per  aquesta  violència,  sinó  totes  
aquelles manifestacions violentes, sovint silencioses i silenciades, que mantenen algunes  
dones sotmeses al terror o la humiliació.

La violència envers les dones és una vulneració dels drets humans i un obstacle per assolir  
la pau i el progrés de les nacions i dels pobles; no tan sols destrueix vides, sinó que també  
soscava el desenvolupament de les dones en llibertat i la possibilitat que puguin exercir la  
plena ciutadania en igualtat de condicions.

Aquesta violència és conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals entre  
dones i homes i té causes socioculturals profundament arrelades a l’imaginari col·lectiu, per  
això és tant complexa la seva identificació i tan difícil la seva eradicació.

Per abordar la complexa realitat que envolta aquest fenomen cal garantir veritablement els  
drets de les dones i reconstruir un nou model de ciutadania que permeti esborrar el sexisme 
de les estructures socials, econòmiques i polítiques.

Actualment, disposem de noves eines i instruments per lluitar contra la violència.

Tenim la  Llei  del  dret  de  les  dones  a  eradicar  la  violència  masclista  que  estableix  els  
mecanismes per reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a  
viure sense violència. També tenim un major coneixement sobre la situació de les dones en  
la nostra societat i hem desplegat recursos per a l’atenció i per a la reparació dels danys  
causats  a  les  dones  i  els  seus  fills  i  filles,  així  com  programes  de  sensibilització,  de  
prevenció i d’identificació precoç dels abusos.

Són  molts  els  esforços  que  s’estan  realitzant  des  de  les  institucions  públiques  i  els  
organismes internacionals, també des de les organitzacions no governamentals, des de les  
associacions i entitats de dones i d’altres que lluiten per la igualtat, i fins i  tot de moltes  
persones  que,  a  títol  individual,  s’han  implicat  en  aquesta  lluita,  perquè  només  amb la  
participació del conjunt de la societat serà possible avançar.
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Des del nostre municipi, Parets sempre ha estat a primera línia davant les necessitats que  
planteja  aquesta  situació.  Hem elaborat  protocols   i  establert  serveis  de  suport  com el  
psicològic i jurídic, així com campanyes de sensibilització, formació i el treball transversal  
amb altres regidories com són educació,  joventut i seguretat ciutadana.

Som conscients, però, que cal seguir treballant per remoure els valors i els models simbòlics  
que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible la violència masclista.

Per  això,  cal  seguir  invertint  esforços en la  prevenció i  la  sensibilització  social,  i  fer  de  
l’educació  l’eina  bàsica  per  abocar  les  generacions  futures  a  viure  en  un  món  on  les  
relacions entre uns i altres estiguin lliures de violència.

Així  doncs,  en  el  marc  d’aquesta  diada,  totes  i  tots  nosaltres  volem renovar  el  nostre  
compromís per seguir construint una nova cultura, basada en el respecte mutu, l’autonomia i  
la llibertat per a tothom.

13. Moció de la Junta de Portaveus relativa al manifest d'adhesió a l'acord del Consell 
comarcal sobre el finançament de les administracions locals

El secretari  de la corporació llegeix el  manifest d'adhesió a l'acord del Consell  comarcal 
sobre el finançament de les administracions locals.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup no dóna suport 
al manifest.

Segurament  s'han  oblidat  d'esmentar  que  l'Estat  també  li  deu  a  la  Generalitat  més  de 
1.450.000.000 €, segurament si aquests diners es paguessin, potser no estarien parlant de 
tot això.

CiU creu que la Generalitat està treballant en fer una llei, que doti de partides econòmiques 
a totes aquelles competències que es traspassin als ajuntaments. És una llei que volen dur a 
terme de cara a l'any que ve, ho explica en referència al punt que diu que no hi ha una 
competència atribuïda en un 30% de les competències de l'Ajuntament.

En general tot el temps que es perd en parlar de les retallades, que d'altra banda, tots a 
nivell personal estan bastant d'acord és temps que es deixa de fer propostes de cara al futur 
o per al present.

El senyor Martín manifesta que en l'únic punt que CiU està d'acord és que estaria bé parlar 
amb  la  Generalitat  perquè  doni  un  calendari  del  pagament  dels  diners  que  deuen  a 
l'Ajuntament, que aquests diners són de l'any 2009 i 2010.

En el punt que posa: demanar a la Generalitat l'increment dels recursos que es destinen. Ha 
de dir que això fa riure directament. Hi ha un altre punt que parla de previsió. Ha de dir que 
el govern quan va entrar a la Generalitat va trobar un deute declarat que resulta que va ser 
el doble, i amb el doble del deute declarat és difícil fer previsions i en conseqüència el que 
està fent aquest govern és actuar ràpid i amb sentit de país.

Presentar aquests textos és fer demagògia, perquè tots són conscients del moment en què 
estan i CiU ja es va oposar a la Junta de Portaveus a què aquest text passés al Ple.

Pren la paraula la presidència i repetirà el que va dir a la Junta de Portaveus i entén que 
això no és un redactat fet ni per l'equip de govern, ni  per l'Ajuntament, és un redactat fet pel 
consell d'alcaldes, de 43 ajuntaments, pels alcaldes dels 43 municipis de la comarca, que es 
va aprovar al Consell Comarcal i que es demana als municipis que es passi al Ple.
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L'equip de govern està plenament d'acord, com també la presidència perquè el va subscriure 
en el  Consell  d'Alcaldes,  juntament  amb els  43 municipis,  i  entén que és una proposta 
consensuada amb els 43 municipis, que es va aprovar per unanimitat de tots els membres 
de la  comarca i  per  tots  els  membres del  Consell  Comarcal,  que són els  43 alcaldes i 
alcaldesses dels municipis. Reitera que és una proposta aprovada per tots els municipis, 
que es trasllada al  Ple.  Aquest  és el  compromís que es va adoptar i  que Parets com a 
municipi de la comarca fa.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 3 (CIU)

Abstencions: 0

Per tant i atès que,

El Ple del Consell Comarcal en sessió ordinària del 5 d'octubre de 2011 va aprovar l'acord  
següent:

“La situació econòmica i financera del món local de Catalunya és més que preocupant  
per  al  conjunt  d’alcaldes  i  alcaldesses  i  del  territori.  A  la  manca  de  model  de  
finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han sumat noves decisions  
de les administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara més, la  
capacitat dels municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels  
seus veïns i veïnes.

Una  situació  que  s’agreuja  si  es  té  en  compte  que,  en  nombroses  ocasions,  les  
corporacions locals  han de fer  front,  per responsabilitat  i  com a administració més  
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els  
anomenats  serveis  impropis  que,  segons estudis  recents,  representen un 30% del  
pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats.

En els 43 municipis de la nostra comarca, on hi viu una població de gairebé 400.000  
persones,  també s’ha donat aquesta situació.  Durant  l’última dècada el  conjunt  de  
pobles i ciutats vallesans, igual que a la resta de Catalunya, han anat assumint més  
feina, més obligacions, davant d’unes necessitats concretes de la ciutadania que s’han  
anat incrementant. Els governs locals han passat a canalitzar un nombre creixent de  
demandes polítiques i socials, el que els ha obligat a oferir noves respostes, a partir  
d’abordar  nous  serveis,  per  tal  de  fer  front  als  nous  problemes  de  la  societat  i  
esdevenint  actors  principals  de  decisions  que  afectaran  la  qualitat  de  vida  de  la  
ciutadania. Tota aquesta situació s’ha anat conformant sense resoldre la qüestió del  
dèficit de finançament que han patit i segueixen patint els nostres ajuntaments.

A la  situació  precària  de les  finances municipals  s’han sumat  els  últims mesos la  
reclamació per part  de l’Estat de la devolució de les transferències de més que va  
atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, per causa d’una previsió errònia  
feta  pel  mateix  Estat  i  que  va  ser  superior  a  la  real.  Ara,  l’Estat  reclama  als  
ajuntaments 3.731 milions d’euros, quan aquests diners ja s’han invertit i ho fa en la  
pitjor situació financera del municipalisme democràtic.

D’altra banda, el món local estem rebent constants notícies de retallades en els serveis  
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públics per part de la Generalitat i també de reducció de les aportacions que el govern  
de Catalunya farà per al manteniment de serveis com les escoles bressol públiques o  
les  escoles  municipals  de  música,  transport  escolar  i  d’altres.  Decisions  que,  
indubtablement, afectaran de ple les administracions locals, que han d’afrontar, com a  
administracions més properes, les situacions creades i que es creïn en un futur arran  
d’aquestes decisions. Cal tenir en compte, també, que algunes d’aquestes retallades  
encara no concretades en termes econòmics es fan amb caràcter retroactiu a principi  
d’any,  la  qual  cosa  comporta  una  afectació  de  la  despesa  corrent  ordinària  i  un  
transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als ajuntaments que, a hores  
d’ara, no poden repercutir aquests dèficits dels serveis afectats als usuaris atès que  
aquest  ja s’ha efectuat.  A tot  plegat  cal  sumar l’important  deute que la  Generalitat  
manté a dia d’avui amb el món local.

Ens trobem, doncs,  davant d’un context  global  en el  qual  els  municipis  no podem  
continuar complint amb les obligacions que se’ns plantegen i on correm el risc que les  
tensions pressupostàries que ja s’estan vivint en alguns ajuntaments s’estenguin de  
forma generalitzada.

És per això que s’acorda proposar a la Generalitat un Acord per l’estabilitat econòmica  
dels  Ajuntaments  catalans.  Un  acord  que  hauria  de  gestar-se  urgentment  i  definir  
actuacions concretes i immediates, el qual hauria d’incorporar els següents continguts:

a.  Fixar  el  calendari  pel  pagament  del  deute  de la  Generalitat  amb el  món local,  
integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents.

b. Demanar a la Generalitat l’increment dels recursos que destina i transfereix al món  
local, i que aquests siguin incondicionals.

c.  Garantir  el  manteniment  de  l’aportació  econòmica  del  govern  de  la  Generalitat  
derivat  d’acords  i  convenis,  que  afecti  al  desenvolupament  de  competències  
municipals i, especialment, en matèria social i educativa. En aquest sentit, caldria que  
totes  les  retallades  pressupostàries  s’integressin  en un  sol  paquet  per  tal  que  els  
Ajuntaments puguem fer una previsió i no anar rebent les notícies de les retallades que  
afecten  els  serveis  municipals  d’una  en  una,  amb la  dificultat  de  gestió  que  això  
comporta. Així mateix, exigim que en cap cas les retallades no haurien d’efectuar-se  
en serveis ja prestats pels Ajuntaments i, per aquest motiu, no podem acceptar cap  
disminució  de  les  aportacions  que  afecten  a  les  escoles  bressol,  les  escoles  de  
música, d’art i dansa, i els serveis de benestar social.

d. Aquests  ajustaments  s’haurien  de  produir  amb  caràcter  de  futur  facilitant  la  
previsió de control de la despesa en els consistoris.

e.  El  compromís,  no  només  del  Govern  de  la  Generalitat  sinó  també  dels  grups  
parlamentaris, de la revisió d’aquelles lleis que comportin un esforç econòmic difícil  
d’assumir  avui  per  al  món  local  i  tal  com  s’estableix  a  l’Estatut  d’Autonomia  de  
Catalunya, i al mateix temps, evitar que es facin noves normatives que comportin nous  
esforços pressupostaris afegits pels ens locals.

f.  Demanar a la Generalitat la convocatòria de la comissió bilateral  Generalitat-ens  
locals per avançar en el  compliment de les disposicions estatutàries en matèria de  
finançament local previstes a l’Estatut. Això ha de comportar fixar un calendari i una  
metodologia de treball acordada entre les dues administracions per a la redacció de la  
Llei de Finançament Local catalana, la constitució del Consell de Governs Locals, i  
iniciar  l’estudi  i  revisió  de  tota  la  normativa  sectorial  que  impliqui  competències  
impròpies i que actualment no van acompanyades del seu preceptiu finançament.

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament OAC Territori
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1 Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89 Tel.93 573 99 99  - Fax.93 573 99 98
www.parets.cat                   



Secretaria General
ACORDA:

1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès a la moció del Consell Comarcal  
del Vallès Oriental, sobre el finançament de les corporacions locals i en conseqüència:

a.  Fixar  el  calendari  pel  pagament  del  deute  de la  Generalitat  amb el  món local,  
integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents.

b. Demanar a la Generalitat l’increment dels recursos que destina i transfereix al món  
local, i que aquests siguin incondicionals.

c.  Garantir  el  manteniment  de  l’aportació  econòmica  del  govern  de  la  Generalitat  
derivat  d’acords  i  convenis,  que  afecti  al  desenvolupament  de  competències  
municipals i, especialment, en matèria social i educativa. En aquest sentit, caldria que  
totes  les  retallades  pressupostàries  s’integressin  en un  sol  paquet  per  tal  que  els  
Ajuntaments puguem fer una previsió i no anar rebent les notícies de les retallades que  
afecten  els  serveis  municipals  d’una  en  una,  amb la  dificultat  de  gestió  que  això  
comporta. Així mateix, exigim que en cap cas les retallades no haurien d’efectuar-se  
en serveis ja prestats pels Ajuntaments i, per aquest motiu, no podem acceptar cap  
disminució  de  les  aportacions  que  afecten  a  les  escoles  bressol,  les  escoles  de  
música, d’art i dansa, i els serveis de benestar social.

d. Aquests ajustaments s’haurien de produir amb caràcter de futur facilitant la previsió  
de control de la despesa en els consistoris.

e.  El  compromís,  no  només  del  Govern  de  la  Generalitat  sinó  també  dels  grups  
parlamentaris, de la revisió d’aquelles lleis que comportin un esforç econòmic difícil  
d’assumir  avui  per  al  món  local  i  tal  com  s’estableix  a  l’Estatut  d’Autonomia  de  
Catalunya, i al mateix temps, evitar que es facin noves normatives que comportin nous  
esforços pressupostaris afegits pels ens locals.

f.  Demanar a la Generalitat la convocatòria de la comissió bilateral  Generalitat-ens  
locals per avançar en el  compliment de les disposicions estatutàries en matèria de  
finançament local previstes a l’Estatut. Això ha de comportar fixar un calendari i una  
metodologia de treball acordada entre les dues administracions per a la redacció de la  
Llei de Finançament Local catalana, la constitució del Consell de Governs Locals, i  
iniciar  l’estudi  i  revisió  de  tota  la  normativa  sectorial  que  impliqui  competències  
impròpies i que actualment no van acompanyades del seu preceptiu finançament.

2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

14. Moció de la Junta de Portaveus relativa al manifest sobre el servei nocturn de les 
farmàcies

El secretari de la corporació llegeix el manifest.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i manifesta que el seu grup no hi està 
d'acord.  No  s'allargarà  perquè  va en  la  línia  de  les  anteriors  i  l'opinió  continua  sent  la 
mateixa.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 13 (PSC, NOPP, PP, ICV)
Vots en contra: 3 (CIU)
Abstencions: 0

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament OAC Territori
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1 Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89 Tel.93 573 99 99  - Fax.93 573 99 98
www.parets.cat                   



Secretaria General
Per tant i atès que,

En vistes a la  decisió pressa per  part  del  Departament  de Sanitat  de la  Generalitat  de 
Catalunya, mitjançant llei, que les farmàcies en aquells municipis que no disposen de servei  
nocturn d'assistència sanitària (CAP nocturn), com és el cas de Parets del Vallès, no tindran  
a partir d'ara obligació d'oferir el servei nocturn al ciutadans.

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

ACORDA:

1. Mostrar  la  més contundent  repulsa per  aquesta decisió,  atenent,  que a la  mancança 
anteriorment expressada, de no haver disposar mai de servei sanitari nocturn per part del  
CAP Parets;  ara,  juntament  amb aquesta decisió  afegida,  posa encara  més en precari,  
l'assistència  sanitària  obligatòria  per  part  del  Govern  de  la  Generalitat,  als  ciutadans  i  
ciutadanes de Parets.

2. Sol·licitar al President del  Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la seva intervenció en 
aquest assumpte, demanant la necessitat de continuïtat del servei, instant a les farmàcies  
Paretanes  vers  la  seva  corresponsabilitat  ciutadana  amb  els  més  de  18.000  habitants 
afectats del municipi.

 

15. Precs i preguntes

15.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i prega que l'equip de govern 
faciliti les despeses que s'han ocasionat des de febrer d'aquest any en relació a la residència 
d'avis, com despeses bancàries, de manteniment, de serveis i també de vigilància, perquè 
d'acord  amb  la  informació  rebuda,  l'obra  la  van  lliurar  a  l'Ajuntament  al  mes  de  febrer 
d'aquest any i del febrer fins ara sembla que s'han produït despeses importants, per això el 
NOPP vol disposar d'aquestes dades. Són despeses que al mateix temps no han revertit en 
benefici de ningú, ja que la residència està tancada per raons diverses, que s'han comentat, 
però que l'edifici està construït i recepcionat. La residència està tancada, però genera una 
sèrie de despeses. Reitera el prec de conèixer les despeses que s'han produït des del mes 
de febrer.

15.2. La senyora Martí prega que es compleixi l'article 4 del Reglament regulador de les 
condicions d'accés i d'ús dels mitjans d'informació i difusió municipal per als regidors i grups 
municipals. És un reglament aprovat l'any 2005 i l'article 4 estableix que correspondrà al Ple 
de l'Ajuntament garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans 
dels mitjans d'informació, així com també garantir una presència proporcional dels diversos 
grups  municipals  en  aquests  mitjans.  Per  això  el  NOPP fa  el  prec  en  el  sentit  que  es 
compleixi l'article 4.

15.3. La senyora Martí explica que la Junta de Govern a vegades procedeix, en virtut de les 
competències que té atribuïdes, a l'aprovació de projectes, d'adjudicacions de determinats 
contractes, i contractació d'obres, per això el NOPP prega que quan es doni aquest cas i que 
en la major part dels casos els acords generen informació pública, per exemple si s'aprova 
un projecte es publica un edicte, per això prega que que es comentin els casos en qualsevol 
de les comissions informatives que es convoquen. Dels temes que es publiquen edictes, 
perquè sinó els regidors de l'oposició es troben que han de consultar en fase d'informació 
pública les aprovacions de projectes, i adjudicacions, entre d'altres. Creu que no seria una 
feina gens costosa explicar els projectes en una comissió informativa, i que no s'hagi d'anar 
a la fase d'informació pública a veure els projectes.
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15.4. La senyora Martí explica que el NOPP va presentar per escrit tres sol·licituds en relació 
a temes de vialitat. Un fa referència a què no es tanqui l'accés al carrer Major els dissabtes 
al matí, almenys en el tram del carrer Guasch, perquè dificulta molt l'accés a les persones 
que van a comprar al  Sindicat  i  a altres comerços, però sobretot al  Sindicat,  perquè els 
vehicles entren i després no poden sortir. Per això s'hauria d'obrir els dissabtes al  matí.

La senyora Martí indica que el NOPP tampoc comparteix el rètol que s'ha posat, que és d'un 
impacte brutal sobre el paisatge, perquè deu ser molt costós, i que s'hauria de resoldre amb 
tanques mòbils, que permetin canvis i adaptacions amb una certa mobilitat.

15.5. La senyora Martí prega la reordenació del trànsit del carrer Sant Antoni Maria Claret. 
S'hauria d'aprofitar el quadre que marca l'esmentat carrer, carrer Sant Valerià, carrer Ponent 
i carrer Bosquet, per reordenar l'entrada i la sortida, ja que no només per a les persones que 
viuen al carrer Sant Antoni Maria Claret fa molts anys, que està al darrere del cementiri, sinó 
per a les noves construccions que s'han edificat, que generen una circulació molt important i 
algun dia podria haver-hi algun accident, i el problema té una solució molt fàcil d'ordenació 
de la vialitat.

15.6. La senyora Martí explica que el NOPP va presentar una proposta de resolució sobre el 
carrer  Monistrol,  a  fi  que  l'esmentat  carrer  sigui  d'un  únic  sentit  de  circulació,  ja  que 
actualment en té dos, i provoquen molts problemes, perquè entre l'aparcament i els dobles 
sentits hi ha certes dificultats. Per tant, aquest tercer prec va en el sentit de solucionar les 
qüestions que ha presentat sobre vialitat per a la millora del trànsit de la circulació, que es 
faci al més aviat possible i que se'ls comuniqui.

La presidència indica que com la majoria són sol·licituds i precs, es recullen, i respecte a la 
primera  pregunta  sobre  les  despeses  de  la  residència,  respon  que  es  prepararà  la 
documentació corresponent i es donarà la informació.

15.7. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup s'ha 
assabentat que l'Ajuntament no ha arribat a cap acord amb la Creu Roja, per això pregunta 
sinó hi  haurà ambulància o personal  sanitari  obligatori  en qualsevol  dels  esdeveniments 
esportius  i  culturals  de  certa  dimensió.  Pregunta  com  està  la  negociació  en  aquests 
moments, si és que n'hi ha.

15.8.  El senyor Martín explica que hi ha com una mena de camí de serveis en el centre 
parroquial i les cases adossades, pel qual passa la deixalleria el dia de mercat i algun altre 
vehicle  municipal.  Sembla  que arran d'unes obres  que es  van executar  per  passar  uns 
cables o alguna cosa similar hi havia uns pivots que es podien posar i treure, i ara estan 
soldats. Els han fet arribar aquesta queixa, per això pregunta per què s'han soldat i qui ha 
donat el vistiplau, perquè en aquest sentit hi ha rumors que a certa persona li molesta el 
soroll i estaria bé saber la realitat del cas.

15.9. El senyor Martín exposa que en el tram que hi ha des de la impremta al Grup Zeta fins 
al llac dels ànecs, tot aquell carrer, que passa per davant del concessionari de la Peugeot, hi 
ha molta gent que camina per allà. És un vial molt estret, i si passen dos cotxes en ambdós 
sentits es fa complicat, pregunta si hi ha la possibilitat de fer un marge d'un metre, amb 
grava o qualsevol tipus de paviment,  que no sigui  gaire costós per afavorir  que la gent 
passegi pel sector.

15.10. El senyor Martín exposa que el Petit Cirerer està en un estat precari i té por que es 
posin ocupes. Pregunta què té pensat fer l'equip de govern al respecte.
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15.11. El  senyor  Martín  indica  que  respecte  al  Reglament  regulador  de  les  condicions 
d'accés i d'ús dels mitjans d'informació i difusió municipal per als regidors i grups municipals, 
pregunta per què no es compleix el fet que tots els grups municipals disposin d'un espai 
d'entrevista a l'emissora de ràdio amb una periodicitat trimestral.

15.12. El senyor Martín explica que CiU va fer arribar una sol·licitud a l'equip de govern per 
fer una auditoria econòmica i l'equip de govern va explicar per què no anava a Ple. Aclareix 
que l'auditoria no va en contra de ningú, sinó que és un acte de responsabilitat, que en la 
situació actual el ciutadà té als polítics en el punt de mira. Es demana una auditoria per 
saber com estan els comptes, d'aquí en endavant es gestionaran els diners de tots i el dia 
que l'equip de govern marxi,  es fa una altra i  a aquelles persones se'ls hi  pot demanar 
responsabilitat en aquest interval d'anys, a més és una eina de transparència.

15.13. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i continuant amb el tema del 
Reglament  regulador  de les  condicions  d'accés  i  d'ús  dels  mitjans  d'informació  i  difusió 
municipal per als regidors i grups municipals, demana que es compleixi l'article 13, que insta 
a què el butlletí municipal incorpori totes les notícies relacionades amb els punts tractats en 
cada Ple municipal amb la posició de cadascun dels grups. Creu que això és important de 
cara a fer front a la moció que van presentar dels mitjans de comunicació.

15.14. Cada cop hi ha més gent que li fa arribar el seu neguit envers el tema de la neteja. 
Ara és una època de caiguda de fulles important. La caiguda de fulles juntament amb la 
humitat fa que molta gent estigui molt insegura a l'hora de caminar pel municipi. Molta gent 
coincideix en el fet que no s'havien vist mai un nivell de brutícia a nivell de recollida de fulles 
tan important com el d'ara. A aquest fet se li suma que en altres plens municipals ja s'ha 
parlat del tema de la recollida d'escombraries que també era deficient. Prega que es prengui 
nota de la situació i tenint en compte sobretot la gent gran que és la més propensa a poder 
caure a causa d'aquestes situacions, prega que algun tipus de brigada municipal faci un 
repàs de tota aquella zones com la Linera, que està molt plena de fulles, ja que s'han donat 
casos de relliscades i la gent està preocupada. El senyor Folguera viu a l'Eixample i hi ha 
zones de l'Eixample que també estan en la mateixa situació, per això prega que se solucioni 
el problema.

15.15. El senyor Folguera explica que cada vegada està més transitat per cotxes i motos el 
caminet que va des de la pista d'atletisme a la zona esportiva fins a l'Eixample passant per 
la verneda. Abans hi havia uns pivots, però es van trencar arran de la instal·lació del cablejat 
de la zona IVECO, la zona comercial, i s'imagina que va ser la mateixa empresa que va fer 
el soterrament del cable. Prega que es tornin a posar els pivots, perquè per aquella zona i  
tenint en compte que aquest diumenge es celebra allà una jornada de conscienciació sobre 
el tema dels gossos, no es tingui algun disgust a causa d'algun cotxe o alguna moto. És molt 
habitual que sigui així  i  en canvi és una zona molt transitada per gent que fa esport i  li  
agradaria que en aquest aspecte l'equip de govern en prengui nota.

15.16. El senyor Folguera manifesta que ja s'ha comentat més d'una vegada el tema de 
l'avinguda de Catalunya. Aquesta avinguda com a tal és una carretera que actualment no 
forma part de la potestat de l'Ajuntament poder fer gaire coses, però l'avinguda de Catalunya 
cada vegada està més transitada per vianants i cada cop hi ha més gent que es desplaça 
des de l'Eixample sobretot per anar al col·legi  Lluís Piquer i  la zona esportiva, va molta 
canalla sola. La realitat és que hi ha voreres per les quals no es poden passar. S'estan fent 
pedaços d'obra i de paviment, però continua sent una via massa ràpida i massa transitada.
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Si es vol potenciar realment el fet que la gent no agafi el cotxe i es desplaci caminant prega 
que es faci algun tipus de gestió perquè vagi millor l'avinguda de Catalunya, amb la quantitat 
de cotxes que hi ha i a veure de quina manera es podria fer, sense que el cost fos gaire alt, 
si és potestat de l'Ajuntament i sinó és així intentar que la gent vagi per les voreres amb més 
seguretat.

Veu molt sovint nens que trepitgen el carrer perquè no tenen espai a la vorera. Van carregats 
amb les motxilles, van dos o tres, inclús amb les mares i es donen situacions que lamentaria 
que d'aquí a un temps es tingués algun disgust.

Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i en referència a la pregunta de 
CiU, sobre què es pensa fer amb l'edifici del Petit Cirerer, explica que en el moment que es 
pren la decisió i hi ha la possibilitat de tirar endavant l'escola el Gargot, es pensa amb el que 
es pot fer amb l'edifici i les necessitats educatives, ja que és un equipament educatiu i es 
podria desenvolupar.

En aquells  moments hi  havia un projecte prou interessant per desenvolupar la  xarxa de 
debat i d'infància de les famílies que es té actualment com un projecte educatiu de poble, 
donar-li en l'esmentat espai diferents usos educatius, com tenir un espai de família, en què 
aquestes poguessin anar a les tardes i fer conferències i que fos un espai per compartir 
infants i  famílies. Com l'horari ho permetria, seria un espai o sala d'estudis en horari de 
matins i després també es va pensar que els caps de setmana es destinaria a un espai de 
lliure infantil,  com un esplai. Tenien un projecte prou maco en la vessant educativa, però 
malauradament aquest projecte requereix de petites reformes en l'edifici, que potser no seria 
la  part  més  important,  tot  i  que  s'haurien  de  fer,  però  també  requereix  personal  i 
malauradament  no  ha  coincidit  en  el  temps  desenvolupar  el  projecte  amb  la  realitat 
pressupostària actual, en la qual es fa difícil augmentar els recursos humans de l'Ajuntament 
i de moment el projecte està parat i s'està estudiant quin serà l'ús definitiu.

Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i referent a la pregunta de CiU 
sobre  el  carrer  Joan  Oliver,  que  és  un  carrer  de  terra  que  hi  ha  al  darrera  del  centre 
parroquial, explica que la situació actual correspon a la petició d'uns veïns. Els veïns van 
sol·licitar una entrevista amb l'Ajuntament, i  van explicar que a l'estiu en l'esmentat camí 
s'aixeca molta pols i  que hi ha molt de trànsit en un camí en el qual no han de circular 
vehicles, i es feia un mal ús, des del camp de futbol fins al Camp de les Peces. Reitera que 
l'estat  actual  del  carrer  correspon a una petició  veïnal.  Si  els  veïns presenten una altra 
sol·licitud l'Ajuntament també l'acceptarà.

Pren  la  paraula  la  presidència  i  exposa  que  respecte  a  la  pregunta  de  CiU  sobre  si 
l'Ajuntament havia arribat a algun acord amb la Creu Roja, respon que no, perquè hi  ha un 
conveni  vigent,  encara que és deficitari  en el  seu import  per  la  quantitat  d'activitats.  La 
situació es tindrà en compte en el pressupost de 2012, ja que la legislació fa una sèrie de 
requeriments en les activitats a partir de 500 participants. Afegeix que s'ha d'incrementar el 
pressupost i la partida.

Pel que fa als pivots del mercat, explica que quan els camions del mercat passaven pel 
camí en dies de pluja, a causa del seu pes creaven una pista de motocròs pels sots que 
generaven,  i  a  més  provocaven  moltes  reparacions,  tal  com  ha  explicat  el  regidor 
d'Urbanisme. S'ha de tenir en compte que és un camí que té un ús pràcticament veïnal i de 
ciutadania.
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Respecte al  carrer que connecta el  Grup Zeta amb el llac, explica que és una proposta 
d'inversions presentada en els últims dos exercicis i  que ha caigut. Està pressupostada i 
calculada, i espera que en aquest proper pressupost surti i es prevegi en les inversions del 
2012.

Les tres últimes qüestions, més algunes de les que comentarà ara, són despeses que tenen 
un cost important.

Respecte  a  les  intervencions  dels  tres  grups  municipals  sobre  el  reglament  que  es  va 
aprovar  al  2005  sobre   les  condicions  d'accés  i  d'ús  dels  mitjans  d'informació  i  difusió 
municipal per als regidors i grups municipals, explica que s'han constituït comissions, s'ha 
parlat i la diferència d'opinions és manifesta. Es recullen les propostes, però cal dir que el 
tema de la representació dels diferents grups en els mitjans, entén que ha estat sempre 
prevista i aquests mitjans actuen des de la professionalitat i pauten la representació. Cal dir 
que avui no acaba l'estudi sobre la futura implementació, però està proposada la constitució 
per part de tots els grups de la comissió per parlar d'aquests temes.

La presidència indica que CiU va presentar una proposta auditoria,  a la qual s'ha donat 
resposta no només comentada, sinó per escrit i detallada, amb l'informe d'Intervenció. Es 
dóna un detall exhaustiu de què fa una auditoria. L'equip de govern entén que la proposta 
està  feta  des  de  la  bondat,  perquè  com  a  instruments  tots  els  que  tinguin  mitjançant 
intervenció són els que s'utilitzen i qualsevol tipus d'informació complementària sempre és 
positiva.

Respecte al tema de la despesa, en un principi tal com es pot comentar en la Junta, l'equip 
de govern no té cap tipus de problema en el moment que pressupostàriament es tinguin els 
informes complementaris, rebin o no el nom d'auditoria, i tal com posa l'informe, l'auditoria 
només pot ser amb entitats mercantils, no públiques, salvant els detalls jurídics, però que no 
hi ha cap tipus de problema.

La presidència explica que referent al tema de la neteja coincideix amb alguns dels aspectes 
manifestats. Els grups municipals són coneixedors que al principi de la legislatura s'està fent 
una  incidència  especial,  més  que  mai  en  aquesta  cura.  Probablement  són  temes  de 
percepció i depenen de la percepció es fa una valoració o una altra, però en qualsevol cas 
tot el que sigui millorar un servei públic és positiu.

Probablement per al pressupost de 2012, el servei s'ha de reforçar encara més, ja sigui via 
plans d'ocupació o via altres elements, perquè reforçar un servei sempre genera una millora 
des del punt de vista de l'eficàcia i l'eficiència, i es tindrà en compte.

Pel que fa a la proposta del portaveu d'ICV sobre l'avinguda de Catalunya, explica que des 
del  concepte  de  la  remodelació  de  la  part  central  de  l'avinguda  de  Catalunya,  que  es 
pretenia, i creu que s'ha aconseguit bastant, transformar una carretera amb un vial, més de 
connexió i trànsit ciutadà, reduint les amplades i la velocitat. És cert que hi ha seccions que 
necessitaran inversió i  que aquestes es puguin fer amb pressupost 2012 per millorar les 
connexions amb una zona molt utilitzada com són tots els equipaments esportius ubicats al 
Parc Fluvial.

Intervé el  regidor d'Urbanisme, el  senyor  Juzgado, i  explica que respecte al  tema de la 
neteja i a títol d'informació comenta que des d'aquest dilluns s'ha posat en marxa un reforç 
per a la recollida de fulles, perquè aquest any és més prolífers que d'altres en la caiguda de 
la fulla i a més amb coincidència de pluges. S'ha posat en marxa aquest reforç. L'equip de 
govern està treballant per modificar el tema dels servei i ampliar-lo. La voluntat hi és, i creu 
que podrà ser sense incrementar la partida pressupostària. Més endavant s'anirà informant.
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La presidència indica que les qüestions que queden per complimentar es donaran per escrit.

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

Vist i plau

L'alcalde El secretari accidental
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Capítol 1

Disposicions generals

Article 1. 
Constitució i naturalesa jurídica

1.1 El Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica de Can Fradera 
es constitueix com a entitat pública consorciada entre:

a) L’Institut Català del Sòl.

b) L’Ajuntament de Parets del Vallès.

Aquesta actuació està definida com a àrea residencial estratègica (ARE), d’acord amb el Pla director 
urbanístic de delimitació i ordenació de l’àrea, en aplicació de les previsions contingudes a l’article 
157 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

1.2. El Consorci, constituït amb caràcter voluntari, és de naturalesa autonòmica. 

1.3.  El  Consorci  es  constitueix  com una entitat  urbanística  especial  i  opera  com a administració 
actuant, de conformitat amb allò que preveu l’apartat 3. de l’esmentat article 157 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, en virtut del qual s’estableix que la condició d’administració actuant de les ARE 
recaurà en un consorci format per l’Institut Català del Sòl i l’ajuntament corresponent, i en els termes 
que estableixen els articles 22 i 23 del mateix text normatiu.

Article 2. 
Objecte 

2.1. El Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i execució urbanístics de l’Àrea 
Residencial  Estratègica  de  Can Fradera,  segons queda definida  aquesta  figura  a  l’apartat  1.  de 
l’article 157 del Text refós de la Llei d’urbanisme, consistent en l’actuació urbanística de promoció de 
sòl per a usos predominantment residencials, i promoure la construcció dels equipaments previstos en 
el marc del Pla director urbanístic que l’ordena.

2.2. Per la seva condició d’ARE, aquesta actuació, en l’assoliment dels seus objectius, ha de complir  
amb els paràmetres i condicions previstos a la legislació urbanística i amb les determinacions del Pla 
director urbanístic corresponent, en el qual es concreten alguns d’aquells paràmetres i es justifica la 
viabilitat econòmica tant del sector com de les obligacions de l’administració actuant.

Article 3.  
Àmbit d'actuació 

L'àmbit d'actuació del Consorci és el del sector de Can Fradera, resultant de l’aprovació definitiva del 
Pla director urbanístic que ordena aquesta àrea residencial estratègica.

Article 4. 
Funcions

4.1. Per tal de desenvolupar el seu objecte, corresponen al Consorci les funcions següents:

a) Coordinar l’actuació dels ens consorciats en l’exercici de les seves competències.
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b) Impulsar,  i  si  s’escau  executar,  directament  o  a  través  del  procediment  que  s’estableixi,  les 
determinacions establertes pel  Pla director urbanístic,  tant pel  que fa a l’ordenació com a les 
obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament del sector.

c) Redactar, tramitar, aprovar i executar els projectes d’urbanització complementaris, sempre que 
s’escaigui.

d) Encarregar-se  de  la  construcció  dels  equipaments  previstos  en  el  Pla  director  urbanístic 
corresponent, que s’haurà de dur a terme simultàniament amb la urbanització de l’àrea.

e) Fixar per a l’execució urbanística d’aquesta ARE el sistema d’actuació i la modalitat d’aquest que, 
per  raó  de  les  circumstàncies  concurrents,  permeti  emprendre  amb  celeritat  l’actuació 
urbanitzadora, en cas que es tracti d’una determinació no inclosa al Pla director corresponent, així 
com, si s’escau, modificar el sistema d’actuació o la seva modalitat, d’acord amb el que disposa 
l’article 119.1.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme. Redactar, tramitar, aprovar i executar els  
instruments de gestió que correspongui.

f) Establir  els  criteris  i  els  mecanismes  de  gestió  i  finançament  dels  diferents  projectes 
d’infraestructures o de serveis.

g) Liquidar i recaptar les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització i 
gestió del sector, si s’escau.

h) Totes aquelles altres funcions pròpies de la seva condició d’administració actuant del sector i 
aquelles que siguin necessàries per al compliment de l’objecte del Consorci.

4.2. Si es decideix desenvolupar l’actuació mitjançant la concessió de la seva execució urbanística 
integrada, d’acord amb allò que disposa l’article 141 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la persona 
concessionària  podrà  assumir  les  funcions  relacionades  als  apartats  b)  i  g)  anteriors,  així  com 
l’execució de la construcció dels equipaments esmentats a l’apartat d) i la redacció i execució dels 
instruments que es relacionen als apartats c) i e).

4.3.  Per  al  cas  que  el  desenvolupament  de  l’actuació  es  dugui  a  terme  mitjançant  el  règim  de 
concessió  abans  esmentat  o  pel  sistema  d’actuació  de  reparcel·lació  en  les  modalitats  de 
compensació  bàsica  o  per  concertació,  per  al  compliment  de les  funcions  que  el  present  article 
atribueix  al  Consorci  s’hauran  d’utilitzar  preferentment  els  mitjans  personals  i  materials  dels  ens 
consorciats i, a tal efecte, s’haurà d’adaptar l’estructura del Consorci per tal de complir amb aquest  
requeriment.

Article 5.  
Personalitat i capacitat jurídica

5.1. El Consorci,  per complir el seu objecte, té personalitat jurídica pròpia diferent de la dels ens 
consorciats.

5.2.  El  Consorci  té capacitat  d’obrar suficient  per realitzar el  seu objecte i,  en conseqüència,  pot 
realitzar les actuacions següents:

a) Adquirir, ser beneficiari d’expropiacions, i és l’administració que correspongui l’entitat expropiant; 
posseir,  reivindicar,  gravar,  hipotecar  i  alienar béns de tota mena; obligar-se,  celebrar contractes,  
executar les accions i interposar recursos, de conformitat amb la normativa vigent.

b) Contractar, d’acord amb el que disposa l’ordenament jurídic vigent, tot restant sotmès a la legislació 
de contractes del sector públic en els supòsits i de la manera que li sigui d’aplicació en cada moment.
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c) Establir convenis amb particulars i altres administracions públiques destinats al compliment del seu 
objecte. 

d) Obtenir,  en la seva qualitat  d’administració actuant,  el  percentatge d’aprofitament urbanístic de 
cessió  obligatòria  i  gratuïta  que  correspongui,  segons  es  determini  al  Pla  director  urbanístic 
corresponent, de conformitat amb allò que estableix l’article 23.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

Article 6. 
Règim jurídic 

6.1. El Consorci urbanístic es regeix per aquests estatuts i, en tot el que aquests estatuts no prevegin, 
pel seu Reglament de règim intern i, supletòriament, pel Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  així  com pel Reglament d’aquesta Llei,  aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol; per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim 
jurídic  de  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya;  per  la  Llei  estatal  30/1992,  de  26  de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i 
per les disposicions de règim local.

6.2. El Consorci també es regeix pel Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre i pel Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
Per a la interpretació d’aquestes disposicions, es tindrà en compte la normativa o circulars que en 
aquest sentit pugui emetre la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

Article 7.  
Durada 

El Consorci té una durada limitada al compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte.

Article 8. 
Domicili

El Consorci té el domicili social al carrer Major núm. 2, de Parets del Vallès (CP 08150). No obstant 
això, per acord del Consell General se’n pot modificar el domicili.

Article 9. 
Percentatges de participació

La participació dels ens consorciats en els drets i obligacions del Consorci s’estableix d’acord amb els 
percentatges de participació següents: 

- Correspon a l’Institut Català del Sòl el 50% dels totals drets i obligacions.
- Correspon a l’Ajuntament de Parets del Vallès el restant 50% dels totals drets i obligacions.

Capítol 2
Govern del Consorci

Article 10. 
Òrgans de govern
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10.1. El Consorci es regeix pels òrgans següents:

a) El Consell General
b) La Presidència
c) La Vicepresidència

10.2. A més a més, el Consorci pot estar dotat d’una Comissió Executiva i una Gerència, que actuen 
com a òrgans de gestió, d’acord amb el que s’exposa en aquests estatuts.

Secció 1a
Del Consell General

Article 11. 
Naturalesa, composició i vots.

11.1. El Consell General és l’òrgan superior i rector que mitjançant la deliberació i la decisió exerceix  
de manera col·legiada el govern del Consorci i l’administració d’aquest.

11.2. El Consell General està integrat per representants de l’Institut Català del Sòl i per representants 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès, de la següent manera:

a) Tres  representants  de  l’Institut  Català  del  Sòl,  nomenats  i  separats  lliurament  per  l’òrgan 
d’aquesta entitat que correspongui.

b) Tres  representants  de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  nomenats  i  separats  lliurement  per 
l’òrgan de govern municipal que correspongui.

El nombre de representants de cadascun dels ens que formen el Consorci, i per tant el nombre de 
membres  del  Consell  General,  podrà  ser  modificat  per  acord  unànime  de  tots  els  membres  del 
Consell, sense necessitat de modificar aquests estatuts. En cap cas, el nombre total de membres no 
podrà excedir  de cinc representants per cada ens,  sense que forçosament s’hagi  de mantenir  la 
paritat, observant, però, en tot cas, allò que disposa l’apartat 5.

11.3. La Gerència, si és nomenada, i la persona designada per ostentar la Secretaria del Consell  
General, han d’assistir a les sessions d’aquest òrgan, amb veu però sense vot. 

11.4. En la designació de les vocalies s’ha de tenir en compte la perspectiva de gènere per tal de  
tendir a obtenir una representació equilibrada de dones i d’homes.

11.5. El nombre de vots dels representants de l’Institut Català del Sòl té un valor equivalent al nombre  
de vots dels representants de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

Article 12. 
Funcions 

12.1. Corresponen al Consell General l’exercici de les funcions necessàries per a dur a terme les 
actuacions que constitueixin l’objecte del Consorci.

12.2. En especial, li corresponen les funcions següents:

a) Aprovar, si s’escau, el Reglament de règim intern i les altres normes de funcionament internes del  
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Consorci.

b) Nomenar, i cessar si escau, el/la president/a i el/la vicepresident/a del Consell General, que ho 
seran també del Consorci. Així mateix, nomenar, i cessar si escau,  el/la secretari/a del Consell  
General, que ho serà també del Consorci i de la Comissió Executiva, en el cas que s’acordi la 
creació d’aquesta.  

c) Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell General i per 
tant el nombre de membres d’aquest òrgan.

d) Acordar la creació de la Comissió Executiva i designar-ne i cessar-ne, si escau, els membres.

e) Nomenar i cessar, si s’escau, la Gerència del Consorci.

f) En el  cas que no existeixi  gerent,  encomanar a una persona jurídica les funcions de gestió i 
execució dels acords dels òrgans de govern del Consorci. En aquest cas, la contractació es durà 
a terme mitjançant el procediment corresponent, d’acord amb la Llei de Contractes del Sector 
Públic, amb plena garantia dels principis d’igualtat, transparència, publicitat i no discriminació, i  
l’exercici de les funcions encomanades, que en cap cas implicaran l’assumpció de competències 
de representació o que siguin pròpies dels òrgans de govern del Consorci, estarà en tot moment  
sotmesa a la supervisió o aprovació d’aquests.

g) Encarregar l’auditoria del Consorci.

h) Aprovar el Pla d’actuació, inversió i finançament i el pressupost anual del Consorci, així com les 
modificacions d’aquests, d’acord amb allò que s’estableix en aquests estatuts.

i) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost anual del Consorci.

j) Aprovar els estudis de viabilitat tant de l’actuació urbanística a desenvolupar com del Consorci, 
així com les seves actualitzacions.

k) Ser l’òrgan de contractació del Consorci i aprovar, si s’escau, la plantilla de personal al servei del 
Consorci i les seves retribucions.

l) Fixar les bases generals dels actes de disposició del patrimoni del Consorci.

m) Aprovar els compromisos que impliquin aportacions o responsabilitats econòmiques i patrimonials 
no previstes.

n) Determinar  el  règim  de  disposició  de  fons  del  Consorci  així  com designar  els  membres  del 
Consell  General,  o si s’escau, de la Comissió Executiva, que tindran atribuïda aquesta funció 
d’acord amb el règim esmentat.

o) Fixar per a l’execució urbanística d’aquesta ARE el sistema d’actuació i la modalitat d’aquest, en 
cas que  no siguin  establerts  pel  Pla  director  corresponent,  així  com, si  s’escau,  modificar  el 
sistema d’actuació o la seva modalitat.

p) Si  escau,  havent  estat  determinat  el  sistema d’actuació  per  reparcel·lació  en  la  modalitat  de 
cooperació,  acordar  el  desenvolupament  de  l’actuació  mitjançant  la  concessió  de  l’execució 
urbanística  integrada,  d’acord  amb  allò  que  disposa  l’article  141  del  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme.

q) Adoptar  els  acords  d’aprovació  dels  instruments  de  gestió  elaborats,  incloses  les  bases  de 
concertació.

r) Aprovar, si escau, els projectes d’urbanització complementaris.
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s) Acordar l’exercici d’accions judicials, la interposició de recursos i,  en general,  la defensa dels 
interessos i drets del Consorci.

t) Proposar la  modificació  dels  estatuts,  sens perjudici  de la  necessitat  d’aprovació  per  part  de 
cadascun dels ens consorciats.

u) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la necessitat d’aprovació per part  
de cadascun dels ens consorciats.

v) Exercir aquelles altres funcions no assignades expressament en aquests estatuts a altres òrgans 
del Consorci. 

12.3. No obstant això, el Consell General pot delegar en la Comissió Executiva, en cas que s’acordi la 
seva  creació,  aquelles  funcions  que  tinguin  caràcter  delegable.  En  aquest  sentit,  tenen  caràcter 
delegable les funcions recollides als apartats g) i k) anteriors, en els termes i amb les limitacions que 
s’estableixin pel propi Consell General.

12.4.  En  el  cas  que  no  s’acordi  la  creació  d’una  Comissió  Executiva  ni  el  nomenament  d’una 
Gerència, les funcions de gestió i administració ordinària del Consorci seran exercides pel Consell 
General, sens perjudici que aquest les pugui encomanar o encarregar a d’altres entitats mitjançant el  
procediment que correspongui.

Secció 2ona
De la Comissió Executiva

Article 13. 
Naturalesa, composició i vots.

13.1. La Comissió Executiva és un òrgan de creació potestativa per part del Consell General per a 
l’execució de les funcions del Consorci d’acord amb les bases i criteris fixats per l’esmentat Consell.

13.2.  La Comissió  Executiva està  integrada,  com a mínim,  per  dos membres,  amb la  distribució 
següent:

a) Un membre en representació de l’Institut Català del Sòl. 
b) Un membre en representació de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

13.3. El/la secretari/a de la Comissió Executiva i, si escau, el/la gerent, han d’assistir a les sessions  
d’aquest òrgan, amb veu però sense vot.

Article 14. 
Funcions 

Es podran assignar a la Comissió Executiva, en el cas que s’acordi la seva creació, a més de les 
funcions que siguin delegables, les següents:

a) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell  General, al Pla d’actuació, 
inversió i finançament i al pressupost anual del Consorci, així com a les modificacions d’aquests 
documents, que seran elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en cas que aquesta sigui 
nomenada.

b) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als comptes anuals i 
a la liquidació del pressupost del Consorci, elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en 
cas que aquesta sigui nomenada.

c) Donar  la  conformitat,  per  a  la  seva  posterior  aprovació  pel  Consell  General,  als  estudis  de 
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viabilitat tant de l’actuació urbanística a desenvolupar com del Consorci, així com a les seves 
actualitzacions,  elaborats  sota  la  responsabilitat  de  la  Gerència,  en  cas  que  aquesta  sigui 
nomenada.

d) Acordar la contractació del personal, en cas que sigui necessari, a proposta de la Gerència, en 
base a la plantilla aprovada pel Consell General.

e) Acordar i fer efectius els actes de disposició del patrimoni del Consorci de conformitat amb les 
bases generals aprovades pel Consell General i donar-ne compte. 

f) Aprovar la despesa i ordenar els pagaments de conformitat amb les previsions contingudes al 
pressupost del Consorci.

g) Donar la conformitat als projectes d’urbanització complementaris elaborats, si s’escau, per a la 
seva posterior aprovació pel Consell General.

h) Tramitar els instruments de gestió elaborats, i sotmetre’ls al Consell General per a l’adopció dels 
corresponents acords d’aprovació. 

i) Donar directrius respecte a les actuacions a realitzar per la Gerència, en cas que aquesta sigui  
nomenada.

j) Fer el seguiment de la gestió econòmica i financera del Consorci.

k) Vetllar pel compliment dels calendaris fixats per al desenvolupament de les actuacions.

Secció 3era
De la Presidència i la Vicepresidència

Article 15. 
Presidència i Vicepresidència del Consorci

Les  persones  que  ocupen  la  Presidència  i  la  Vicepresidència  del  Consell  General,  les  quals 
exerceixen també la Presidència i la Vicepresidència del Consorci, han de ser nomenades pel Consell  
General d’entre les seves persones membres.

Cadascun d’aquests càrrecs recau alternativament i pel termini de sis mesos, en una de les vocalies 
del Consell General en representació de l’Institut Català del Sòl, d’una banda, i en una de les vocalies 
del Consell General en representació de l’Ajuntament de Parets del Vallès, de l’altra, en el benentès 
que si la Presidència recau en un vocal representant de l’Institut Català del Sòl, la Vicepresidència  
haurà de recaure en un vocal representant de l’Ajuntament, i viceversa. A la sessió constitutiva del  
Consorci s’ha de determinar l’ens consorciat que, per mitjà d’algun dels seus representants, ostentarà 
inicialment cadascun d’aquests càrrecs.

Article 16. 
Funcions de la Presidència del Consorci

16.1. Correspon a la persona titular de la Presidència del Consorci l’exercici de les funcions següents:

a) Representar  el  Consorci.  A tal  efecte,  podrà  comparèixer  sense  necessitat  de  poder  previ  i  
especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com 
davant tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques.
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b) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell General.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions del Consell General.

d) Vetllar pel compliment dels acords del Consell General.

16.2.  En  els  casos  de  vacant,  absència  o  malaltia,  el/la  president/a  és  substituït/da  pel/per  la 
vicepresident/a.

Secció 4rta
Del funcionament

Article 17. 
Sessions del Consell General

17.1. El Consell General es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada semestre.  
També es reuneix en sessió extraordinària tantes vegades com sigui convocat per la persona que 
ocupa la Presidència, per iniciativa pròpia o quan ho proposin un mínim d’una tercera part dels seus 
membres.

17.2. La convocatòria de les sessions es fa per escrit  en qualsevol suport:  per correu,  ordinari  o 
certificat, per telefax, per mitjans electrònics o telemàtics, sempre que en permeti deixar constància de 
la recepció, i ha de contenir l’ordre del dia corresponent. 

17.3.  La  convocatòria  de les  sessions  ordinàries  s’ha  de notificar  a  cadascuna de  les  persones 
membres  amb una antelació  mínima de set  dies  naturals.  En cas de convocatòries  de sessions 
extraordinàries, aquestes s’han de convocar amb un termini mínim de 48 hores. 

17.4. Des de la data de la convocatòria ha d’estar a disposició dels membres del Consell General la  
documentació relativa als temes a tractar.

17.5.  El  Consell  General  s’entén vàlidament constituït  quan hi  assisteixen almenys la meitat  dels 
representants de l’Institut Català del Sòl i la meitat dels representants de l’ajuntament consorciat.

En tot cas serà necessària per a la vàlida celebració de la sessió l'assistència de les persones que 
ocupen la Presidència i la Secretaria o de qui les substitueixin.

17.6. No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat que hi  
siguin presents o representades totes les persones membres, i aquestes decideixin per unanimitat la 
seva inclusió.

17.7. De cada sessió, se n’ha d’estendre l’acta corresponent.

17.8. En tot el que no preveuen expressament aquests estatuts, el Consell General es regeix per la  
normativa aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 18. 
Normes de funcionament de la Comissió Executiva

El Consell General establirà les normes de funcionament de la Comissió Executiva en l’acord que 
adopti, si escau, per a la seva creació, llevat d’aquells aspectes que ja quedin regulats en aquests 
estatuts.
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Article 19. 

Substitució i suplència de les persones membres del Consorci

19.1. Les persones nomenades per ocupar les vocalies del Consell General poden ser substituïdes 
mitjançant resolució de l’òrgan competent de l’ens consorciat corresponent, mentre que els membres 
de la Comissió Executiva poden ser substituïts per acord del Consell  General.  Cal donar compte 
d’aquestes substitucions en la primera sessió del Consell o la Comissió que es convoqui després de 
la notificació de la substitució. 

19.2.  En cas de vacant,  absència o  malaltia  de qualsevol  de les persones membres del Consell  
General i de la Comissió Executiva, es procedirà a la seva suplència per un altre membre, amb la  
corresponent delegació de vot, per a aquella sessió determinada, d’acord amb la normativa aplicable 
a cadascun dels ens consorciats. 

Article 20. 
Adopció d’acords

20.1. Els acords del Consell General i, si escau, de la Comissió Executiva, s’han d’adoptar per una 
majoria de més de la meitat del valor dels vots dels membres assistents, llevat dels supòsits en què 
aquests estatuts estableixen un règim diferent. 

Ni la Presidència ni la Vicepresidència del Consell General disposen de vot diriment o de qualitat.

20.2. Cal el vot per unanimitat de la totalitat dels membres del Consell General del Consorci per a que 
siguin vàlids els acords que s’adoptin sobre les matèries següents:

4- Modificar els estatuts, sens perjudici de la necessitat d’aprovació per part de cadascun dels ens 
consorciats.

5- Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell General i per 
tant el nombre de membres d’aquest òrgan.

6- Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la necessitat d’aprovació per part 
de cadascun dels ens consorciats.

20.3. Cal una majoria de dos terços del valor dels vots dels membres assistents del Consell General 
del Consorci per a que siguin vàlids els acords que s’adoptin sobre les matèries següents:

a) Aprovar el Pla d’actuació, inversió i finançament i el pressupost anual del Consorci, així com les 
modificacions d’aquests, d’acord amb allò que s’estableix en aquests estatuts.

b) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost del Consorci.

c) Aprovar els estudis de viabilitat  del  sector a desenvolupar i  del  Consorci,  així com les seves  
actualitzacions.

d) Establir compromisos que impliquin aportacions o responsabilitats econòmiques i patrimonials no 
previstes.

e) Fixar per a l’execució urbanística d’aquesta ARE el sistema d’actuació i la modalitat d’aquest, en 
cas que no siguin establerts pel Pla director corresponent, així com, si escau, modificar el sistema 
d’actuació o la seva modalitat.

f) Si  escau,  havent  estat  determinat  el  sistema d’actuació  per  reparcel·lació  en  la  modalitat  de 
cooperació,  acordar  el  desenvolupament  de  l’actuació  mitjançant  la  concessió  de  l’execució 
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urbanística  integrada,  d’acord  amb  allò  que  disposa  l’article  141  del  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme.

g) L’aprovació dels instruments de gestió elaborats, incloses les bases de concertació.

h) L’aprovació dels projectes d’urbanització complementaris, si s’escau.

i) Nomenar i cessar, si s’escau, la Gerència del Consorci.

20.4. Els acords del Consell General i de la Comissió Executiva exhaureixen la via administrativa i  
poden ser impugnats mitjançant el recurs de reposició potestatiu regulat a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, o directament en via jurisdiccional de conformitat amb el règim d’impugnació i recursos 
que preveu la legislació aplicable. 

Capítol 3

La Secretaria del Consorci

Article 21 

La Secretaria del Consorci

21.1. El Consell General ha de nomenar el/la secretari/a d’aquest òrgan, entre persones no membres 
del Consell. 

21.2. El/la secretari/a del Consell General ho és també del Consorci i de la Comissió Executiva, en el 
cas que el Consorci acordi la seva creació.

21.3. El/la secretari/a del Consell General i, si s’escau, de la Comissió Executiva, han d’assistir a les 
sessions d’aquests òrgans, amb veu però sense vot.

21.4. La durada del càrrec de secretari/a s’ha de fixar en l’acord del seu nomenament, sens perjudici  
de la possibilitat de reelecció successiva. El càrrec de secretari/a no té caràcter de relació laboral.

Article 22 

Funcions de les Secretaries del Consorci

Són funcions de la Secretaria del Consorci, i per tant del Consell General i de la Comissió Executiva,  
en el cas que aquesta sigui creada, les següents:

2. Assistir  preceptivament  a totes les sessions del  Consell  General  i,  si  escau,  la  Comissió 
Executiva.

3. Estendre i  visar  les actes i  els  certificats  dels  acords del  Consell  General  i,  si  escau,  la  
Comissió Executiva, amb el vistiplau de la persona que n’ocupa la Presidència. 

4. Custodiar  la  documentació  oficial  relativa  al  Consell  General  i,  si  escau,  la  Comissió 
Executiva.
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Capítol 4
La Gerència del Consorci

Article 23 
La Gerència del Consorci 

23.1. El Consell General podrà nomenar un/a gerent del Consorci, que actuarà com a òrgan de gestió  
d’aquest. El/la gerent no pot ser membre del Consell General ni de la Comissió Executiva.

23.2. La persona que ocupa la Gerència, en cas que aquesta sigui establerta, ha d’assistir  a les  
sessions del Consell General i de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot. 

23.3.  Les atribucions,  obligacions i  condicions laborals  de la Gerència,  en cas que aquesta sigui  
establerta,  entre  d’altres  aspectes,  han  de  ser  regulades  al  corresponent  contracte  de  treball.  
Exerceix, així mateix, les funcions que es determinin a l’acord del seu nomenament i aquelles que li 
deleguin els altres òrgans del Consorci.

Capítol 5
Règim de personal 

Article 24. 
Personal

24.1. El personal del Consorci es regeix pel dret laboral. La selecció del personal s’ha de fer d’acord  
amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i la resta de principis establerts a la normativa 
general de la funció pública. 

24.2.  Sens  perjudici  de  l’anterior,  el  Consorci  podrà  comptar  amb  personal  funcionari  de  les 
administracions  que  el  configuren  en  virtut  d’adscripció,  restant  en  la  situació  administrativa  que 
correspongui d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació. 

Capítol 6
Règim econòmic i financer

Secció 1
Règim financer

Article 25. 
Pla d’actuació, inversió i finançament, pressupost, comptabilitat i estudis de viabilitat.

25.1.  El  Consorci  ha  d’elaborar  anualment  un  Pla  d’actuació,  inversió  i  finançament  amb  les 
característiques que regula l’article 28 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de 
l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

25.2. Anualment, el Consorci ha d’elaborar un pressupost, el qual ha de contenir: 

a) Un estat de recursos, amb les estimacions corresponents per a l’exercici. 
b) Un  estat  de  dotacions,  amb l’avaluació  dels  mitjans  necessaris  per  a  desenvolupar  les  

activitats durant l’exercici.

25.3. La comptabilitat del Consorci ha de ser elaborada de conformitat amb el que estableix l’Ordre de 
28 d’agost de 1996, del titular del Departament d’Economia i Finances, per la qual s’aprova el Pla 
general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya i subsidiàriament amb el Pla general 
de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i  les seves adaptacions 
sectorials, o legislació que la substitueixi.
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25.4. Durant el darrer trimestre de cada any s’ha de preparar, sota la responsabilitat de la Gerència,  
en  cas  que  aquesta  sigui  nomenada,  el  Pla  d’actuació,  inversió  i  finançament  i  el  pressupost 
corresponent a l’exercici següent, que han de ser validats per la Comissió Executiva, si és creada, i  
presentats per a la seva aprovació pel Consell General.

25.5. Dins el primer semestre de cada any, s’han de sotmetre a estudi i aprovació del Consell General 
els comptes anuals i la liquidació del pressupost de  l’exercici anterior, elaborats sota la responsabilitat 
de la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada, i validats per la Comissió Executiva, si aquesta 
és creada.

25.6.  El  Consorci,  mitjançant  la  Gerència,  en  cas  que  aquesta  sigui  nomenada,  ha  d’elaborar  i 
desenvolupar un estudi de viabilitat detallat, tant de l ‘actuació urbanística a desenvolupar com del 
mateix Consorci, i ambdós han de ser aprovats pel Consell General, prèvia validació per la Comissió 
Executiva,  si  és creada.  Aquests estudis,  com a mínim,  han d’incloure la justificació  del  projecte  
d’inversió, els fluxos de tresoreria previstos, la seva actualització i una memòria justificativa on es 
detallin  les  hipòtesis  i  dades  utilitzades  per  a  la  seva  preparació.  Aquests  estudis  han  de  ser 
actualitzats periòdicament a requeriment del Consell General.

Article 26. 
Fiscalització

26.1. El control financer del consorci s’ha de dur a terme per aquelles persones auditores nomenades 
pel Consell General.

26.2. El Consorci també resta sotmès al control financer que pugui exercir la Intervenció General de la  
Generalitat de Catalunya en els termes establerts en la normativa d’aplicació.

Secció 2
Règim econòmic

Article 27. 
Recursos

27.1. Per dur a terme els seus objectius, el Consorci pot disposar dels recursos següents:

a) El  finançament  que  obtingui  d’operacions  d’endeutament  amb  entitats  de  crèdit,  les  quals 
s’hauran de contreure únicament per al finançament de necessitats de circulant.

b) Les subvencions que rebi dels ens consorciats. 

c) Les aportacions dels ens consorciats, ordinàries o extraordinàries, per sufragar el finançament de 
les adquisicions de finques incloses dins l’àmbit del sector, així com pel finançament de l’activitat i  
manteniment del Consorci.

d) Els drets, béns i valors que constitueixin el seu patrimoni.

e) Els rendiments de les activitats del Consorci.

f) Els productes del seu patrimoni.

g) Les subvencions, les donacions, els llegats i els ajuts de tota mena amb què el Consorci sigui 
afavorit.

h) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis.
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27.2. L’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Parets del Vallès han d’efectuar les seves aportacions  
al Consorci en proporció als seus drets i obligacions, de conformitat amb els percentatges que es 
determinen a l’article 9 d’aquests estatuts. 

Secció 3

Patrimoni

Article 28. 

Patrimoni del Consorci

28.1. El patrimoni del Consorci està constituït per aquells béns i drets que adquireixi directament i pel 
patrimoni públic del sòl que constitueixi el Consorci de conformitat amb la legislació urbanística.

28.2. Les administracions integrants del Consorci poden aportar altres béns al Consorci. Pel cas de la  
cessió gratuïta del béns, els béns cedits revertiran a l’administració cedent en els supòsits i condicions 
que determini l’acord de cessió.

28.3.  Els  equipaments  previstos  al  Pla  director  urbanístic  que  ordena  aquesta  actuació  seran 
costejats, de forma total o parcial, si així s’estableix al mateix Pla director, amb el producte de la 
venda de les parcel·les resultants que rebi el Consorci en concepte del percentatge d’aprofitament 
urbanístic objecte del deure de cessió de sòl, de conformitat amb allò que estableix l’apartat 5.c) de  
l’article 56 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

28.4. El Consorci, observant en tot cas allò que s’exposa a l’apartat anterior, ha de destinar la resta de  
parcel·les resultants del percentatge que rebi  de l’aprofitament urbanístic d’aquesta actuació,  o el 
producte de la seva venda, així com qualsevol altre patrimoni del que disposi arran de l’esmentada 
actuació,  a  les  finalitats  que  preveu  la  legislació  urbanística.  El  Consorci  podrà  determinar  que 
cadascun dels  ens que el  formen destini  aquests béns i  drets  a llurs  patrimonis públics de sòl  i  
habitatge.

Capítol 7
Dissolució i liquidació

Article 29. 
Dissolució i liquidació

29.1. El Consorci es pot dissoldre per alguna de les causes següents:

a) Compliment del seu objecte
b) Acord dels ens consorciats.
c) Impossibilitat legal o material de continuar en funcionament.
d) Incompliment del seu objecte.

29.2. L’acord de dissolució s’ha d’adoptar en la forma establerta a l’article 20.2 d’aquests estatuts i ha 
de ser ratificat pels òrgans competents de cadascun dels ens consorciats.

29.3. L’acord de dissolució ha de determinar la manera com s’ha de procedir a la liquidació dels béns, 
els drets i les obligacions del Consorci. Aquesta, llevat d’acord en contrari, s’ha de fer en proporció als 
percentatges de participació en el Consorci de cadascun del ens consorciats a la data de dissolució 
del mateix. L’acord de dissolució també ha de determinar com s’ha de fer la reversió de les obres i les 
instal·lacions  existents  a  favor  de les  entitats  consorciades,  d’acord  amb la  normativa  específica 
aplicable en cada cas.
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ANNEX II

CONVENI  DE  RESOLUCIÓ  DE  LA  DELEGACIÓ  DE  COMPETÈNCIES  PER  A  LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'ANIMALS DOMÈSTICS

R E U N I T S

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/la  senyor/a       ,  alcalde/ssa  de  l’Ajuntament  de       ,  assistit/assistida  pel/per  la 
secretari/a de la corporació, el/la senyor/a      .

I N T E R V E N E N

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/ssa 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 formalitzar aquest  acord de 
resolució  del  conveni per a la  delegació  de competències per  a la prestació del  servei  públic 
comarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia, per la qual cosa

M A N I F E S T E N

1. Que  l’Ajuntament  de/d’  _________________  i  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  van 
formalitzar un conveni  per a la delegació de competències per a la prestació del servei públic 
comarcal  Centre  d’acollida d’animals domèstics de companyia,  que tenia  per  objecte,  entre 
d’altres,  la  formalització  de la  delegació  al  Consell  Comarcal  de competències atribuïdes a 
l’Ajuntament per la Llei de protecció dels animals següents:

a) Recollir els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.
b) Acollir en centres de recollida d’animals els abandonats o perduts.
c) Fer-se càrrec dels animals abandonats o perduts acollits fins que siguin recuperats, 

cedits o sacrificats.
d) Capturar en viu gossos i gats ensalvatgits per mètodes d’immobilització a distància.
e) Establir  i  regular  els  serveis  públics  que  resulten  de  les  competències  que  es 

deleguen i els corresponents ingressos de dret públic. 

2. Que el pacte quinzè del conveni en preveu l’extinció, entre d’altres, per acord mutu entre les 
parts.
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3. Que la clàusula 11a del conveni preveu el règim de liquidació del fons per al sosteniment del 

Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia.

4. Que el  Consell  Comarcal  i  l’Ajuntament  de  _____________,  han  acordat  la  resolució  del 
conveni de referència, d’acord amb els següents

P A C T E S

Primer. ACORD DE RESOLUCIÓ

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de/d’ 
_________________, en endavant l’AJUNTAMENT, acorden de mutu acord la resolució del conveni 
per a la delegació de competències per a la prestació del servei públic comarcal Centre d’acollida 
d’animals domèstics de companyia amb efectes a partir de l’1 de gener de 2012.

Segon. FONS PER AL SOSTENIMENT DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE 
COMPANYIA

El CONSELL COMARCAL, si s’escau, abonarà a l’AJUNTAMENT l’import que li correspongui en 
relació amb el Fons per al sosteniment del Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia en 
un  termini  màxim de dos  mesos comptadors  després  que  s’hagin  efectuat  tots  els  pagaments 
pendents amb càrrec al Fons. Així mateix, el CONSELL COMARCAL es reserva el dret d’iniciar 
l’expedient de compensació si l’AJUNTAMENT és deutor del CONSELL COMARCAL per l’objecte del 
conveni resolt amb aquest acord. 

Tercer. PUBLICACIÓ 

El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
finalització del conveni establert amb l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei públic comarcal 
Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia.

Ambdues  parts  es  comprometen  a  fer  pública  la  revocació  de  les  competències  atorgades  al 
CONSELL COMARCAL per raó del conveni que es resol d’acord amb el que estableix la legislació.  

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest acord, el signen ambdues parts en dos 
exemplars en llengua catalana a un sol efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 
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