
Secretaria General

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Sessió núm.: PLE2011/15
Caràcter: Extraordinari
Data: 29/12/2011 
Horari: 19.05 h a 19.50 h
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial

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
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 

Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

Rosa Martí Conill, regidora del NOPP

ORDRE DEL DIA

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

1. Donar compte del nou Decret relatiu a l'establiment del nou cartipàs municipal.

2. Deixar  sense efecte l'acord del  Ple municipal  de 30 de juny del  2011 referent  al 
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats i  aprovar,  si 
procedeix, nous representants.

3. Modificar en part l'acord onzè del Ple municipal de 30 de juny del 2011.
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Secretaria General

Desenvolupament de la sessió

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

1. Donar compte del nou Decret relatiu a l'establiment del nou cartipàs municipal

Pren la paraula la presidència i explica que l'ordre del dia consta de tres punts dintre de 
l'Àrea de Govern, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

El primer tracta sobre donar compte del nou Decret relatiu a l'establiment del nou cartipàs 
municipal. Els regidors tenen el nou cartipàs en el seu expedient, que es va explicar a la 
Comissió Informativa, el qual deriva del nou pressupost municipal. Un pressupost, en què hi 
ha una compactació important de regidories i l'eliminació d'unes altres.

Hi ha una voluntat de compactació en el treball conjunt que s'ha portat des de l'inici de la 
negociació, primer de les Ordenances municipals i després dels pressupostos, en què han 
participat diferents grups municipals aquí presents. Han participat tres grups municipals, en 
concret  CiU,  PP  i  PSC,  en  la  confecció  de  les  Ordenances  municipals,  aprovant-les. 
Aquestes Ordenances municipals han derivat en la negociació del pressupost municipal, el 
qual es va iniciar amb una negociació i sobretot amb el treball conjunt dels tres grups, que 
ha acabat en un pressupost acordat i  tancat entre el  PSC i el  PP. El pressupost té una 
compactació com deia tant de programes com de carteres.

És  un  pressupost  auster  i  amb  una  reducció  del  0,88%,  o  sigui  d'uns  170.000  € 
aproximadament,  amb una rebaixa de 520.000 €,  dels  quals  el  pressupost  defineix  una 
reinversió  de  390.000  €  en  polítiques  socials,  polítiques  educatives  i  polítiques  per 
l'ocupació. Aquests són els punts de coincidència amb el programa i el pressupost, i això 
deriva en una estructuració del cartipàs.

La presidència continua explicant que a nivell de  programa i de pressupost es passa de 52 
programes a 47, i pel que fa referència a regidories, es passa de 25 regidories a les 16 
regidories actuals.

Fent  referència  al  punt  2  del  Decret,  estableix  l’organització política de  l'Ajuntament i 
proposa el nomenament dels regidors delegats corresponents.  Ha de dir  que hi  ha dos 
coordinacions d'àrea tal com estava constituït ja l'Ajuntament, i tres grans macroàrees. Una 
d'elles que penja directament d'Alcaldia, com és la de Govern, Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, que és l'eix estratègic i la línia fonamental de treball de la legislatura. I les altres 
dues àrees, una és la coordinació de l'Àrea de Serveis Personals, que comprèn Benestar 
Social,  Educació,  Esport,  Joventut  i  Cultura.  Quan  la  regidora  delegada  de  Serveis 
Personals  i  Desenvolupament  Econòmic  i  d'Ocupació,  a  més d'Educació,  és  la  senyora 
Sònia Lloret Mas, primera tinent d'Alcalde.

El senyor Francesc Juzgado Mollà, segon tinent d'Alcalde, és coordinador de l'Àrea de Via 
Pública i Cohesió Territorial,  que  comprèn  els  serveis  d'Urbanisme,  Via  Pública,  Medi 
Ambient, Habitatge i Infraestructures. A més és  regidor a part de la coordinació d'aquesta 
macroàrea dels serveis de Via Pública i Cohesió Territorial, Cooperació i Hisenda.
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Regidor delegat dels serveis  d'Esports i Medi Ambient,  el senyor Dídac Cayuela Núñez; la 
regidora delegada dels  serveis de Benestar Social,  Comunicació i  Recursos Humans,  la 
senyora Susanna Villa Puig; el regidor delegat dels serveis de Joventut, Noves Tecnologies i 
Innovació,  el senyor Miguel Àngel Granado Navarro; la regidora delegada dels serveis de 
Cultura i Comerç,  la senyora Àfrica Martínez Belles; el regidor delegat del servei Seguretat 
Ciutadana,  el  senyor  Roberto  Carmany Valls;  el  regidor  delegat  del  servei  d'Habitatge i 
Infraestructures, el senyor Marc Soto Miguel.

La presidència continua explicant  que el  punt  tercer concreta allò  al  que feia referència 
abans, que és la coordinació de l'Àrea de Govern, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, 
que diu que l’Alcaldia es reserva les facultats de direcció, coordinació, seguiment i orientació 
estratègica  de  l’Àrea  de  Govern,  Desenvolupament  Econòmic  i  Ocupació  i  de  la 
competència  del  Pla  Estratègic  Municipal,  i  efectua  en  els  regidors  que  s’indiquen,  les 
delegacions  de  les  facultats  de  direcció,  coordinació  i  seguiment  que  corresponen  a 
l'Alcaldia  en  les  àrees  i  els  àmbits  competencials  que  en  cada  cas  s’assenyalen  i  fa 
referència en aquest punt tres a la senyora Sònia Lloret Mas, com a coordinadora de l'Àrea 
de Serveis Personals i al senyor Francesc Juzgado Mollà com a coordinador polític de l'Àrea 
de Via Pública i Cohesió Territorial.

La presidència continua explicant que el punt quatre fa una referència més explícita a la 
delegació  genèrica  d'atribucions,  és  a  dir  les  competències  i  en  el  punt  cinquè  fa  una 
delegació específica als diferents regidors quant a cadascuna de les competències, que ha 
comentat abans.

En el punt sisè del Decret es nomena els membres de la de la Junta de Govern als diferents 
regidors del govern.

El punt setè parla sobre la delegació en la Junta de Govern Local d'atribucions determinades 
que són exactament les mateixes que ha tingut en exercicis anteriors.

El punt vuitè nomena les cinc tinences d'Alcaldia següents:

1r   Tinent d’alcalde, senyora Sònia Lloret Mas 
2n  Tinent d’alcalde, senyor Francesc Juzgado Mollà
3r   Tinent d’alcalde, senyora Susanna Villa Puig
4t   Tinent d’alcalde, senyor Dídac Cayuela Núñez
5è  Tinent d'alcalde, senyor Roberto Carmany Valls 

Amb el nou cartipàs i amb aquesta estructuració s'ha fet una reformulació i optimització dels 
recursos i ha donat la possibilitat de confeccionar un pressupost auster, però realista, que ha 
donat la possibilitat que les inversions tinguin un protagonisme en el proper exercici. 

Aquest punt és un donar compte, però en qualsevol cas obre un torn d'intervencions, si es 
considera apropiat.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i felicita l'alcalde per donar estabilitat al 
nou equip de govern, amb el suport del PP i els seus dos regidors. Els desitja molt d'encert i  
molta sort sobretot, perquè posa en dubta no la vàlua dels dos regidors, sinó que com no 
viuen el dia a dia en el poble deixa en dubta saber si podran fer bé la seva tasca.
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Intervé el representant d'ICV, el senyor Folguera, i vol remarcar aquest punt, ja que creu que 
és important la necessitat que la gent  que es dedica a gestionar Parets,  sigui gent que 
realment conegui el municipi, la realitat social, cultural i territorial. Entén i espera les dues 
persones  incorporades,  en  breu  es  posaran  al  dia.  De  moment  no  són  coneixedors 
d'aquesta realitat, per això encara que és possible que regidors que no formin part d'aquest 
municipi es puguin presentar a les eleccions municipals i així ha estat, i han estat escollits 
pel votants, tenen dret a formar part de la Junta de Govern, encara que no deixa de ser 
curiós que dues persones que no són del municipi en formin part d'una Junta de Govern, 
que ha de tirar endavant un municipi.

Al seu grup li sembla que no és apropiat, però és el que hi ha i suposa que serà la gent del 
PSC la qual haurà de valorar les noves incorporacions i no pas ells.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que aquest pacte i entesa 
surt  d'una clara voluntat de treballar i  de sumar esforços. Li sorprèn el fet que sigui tan 
important ara en aquest moment el fet que visquin aquí o no, quan en el seu dia es van 
parlar d'altres pactes i no va ser cap problema. Evidentment es posaran al dia des d'allà i 
treballaran per la ciutadania de Parets, que és el que venen a fer aquí.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que la voluntat del seu 
grup tant en aquest mandat com en el de l'anterior legislatura ha estat sempre sumar. En els 
mandats  anteriors  tot  i  tenir  majoria  absoluta  per  coincidència  programàtica  van  formar 
govern amb coalició amb ICV. Aquest nou mandat han tornat a estendre la mà a totes les 
formacions polítiques que han volgut sumar per Parets. Ho han fet amb els grups municipals 
de CiU, ICV i amb el PP, perquè són les tres formacions, que des d'un inici van mostrar la 
seva  predisposició  al  diàleg.  Totes  tres  formacions  han  estat  convidades  per  l'equip  de 
govern a treballar conjuntament en l'elaboració d'aspectes tan rellevants com l'elaboració de 
les  Ordenances  fiscals  i  el  pressupost  municipal  per  al  2012.  ICV  va  excusar  la  seva 
presència, perquè preferia no participar-hi i més endavant quan ja havien superat el tema de 
les Ordenances fiscals, per desavinences que desconeix, més que per ideologia que per 
altres temes CiU va manifestar la seva decisió de no continuar formant part  del grup de 
treball.

El PSC i el PP han continuat aquest treball amb comú i ha permès veure les coincidències 
programàtiques,  sobretot  en  els  tres  eixos  principals  com  són  foment  de  l'ocupació, 
polítiques socials i polítiques educatives. Fruit de l'entesa i de les coincidències fan un pas 
endavant amb un acord de govern entre les dues formacions, sempre pensant en clau local i 
salvant les barreres ideològiques que tenen tant el PP com el PSC.

Consideren que aquest acord respon a un acte de responsabilitat amb la ciutadania i amb 
Parets,  perquè  en  moments  tan  difícils  com  els  actuals,  encara  és  necessari  constituir 
governs sòlids, ferms i estables que permetin desenvolupar projectes per a la millora de la 
vila.

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret relatiu a l'establiment del nou cartipàs 
municipal, que té el text següent:

“Atesos els Decrets d'aquesta  Alcaldia de  data 14 de  juny de 2011 números  98, 99, i 100 i  
101 dels quals se'n  va donar compte al Ple Municipal en sessió de 30 de juny de 2011,  
punts números 4, 2. 5 i  3 de l'ordre  del dia  relatius respectivament a l'establiment de  
l'organització política de l'Ajuntament, delegacions i nomenament dels membres de la Junta  
de Govern i nomenament de Tinents d’Alcalde. 
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Atesa la conveniència que per als propers anys l'Ajuntament precisa un govern adaptat a la  
realitat econòmica i amb capacitat per abordar i resoldre amb eficàcia els reptes de futur que  
te Parets. 

Atès el reconeixement de l’autonomia organitzativa municipal efectuada entre altres per 
l’article 47 de la Llei municipal catalana, respecte a l’organització bàsica determinada per les 
lleis.

Atès que els diferents regidors han manifestat davant l’alcalde de la corporació l’acceptació 
de les delegacions formulades.

Vist el que disposa l’article 21.3 de la Llei de Bases de règim local, l’article 53 del Text refós 
de la llei municipal i de règim local  i l’article 46 i següents del Reglament orgànic municipal.

Resolc 

1. Deixar sense efecte els Decrets d'Alcaldia de  data 14 de  juny de 2011 números  98, 99,  
100 i 101 dels quals se'n va donar compte al Ple Municipal en sessió de 30 de juny de 2011,  
punts números 4, 2, 5 i  3 de l'ordre  del dia  relatius respectivament a l'establiment de  
l'organització política de l'Ajuntament, nomenament dels membres de la Junta de Govern,  
delegacions  i nomenament de Tinents d’Alcalde. 

2. Establir l’organització política següent d’aquest Ajuntament i proposar el nomenament 
dels regidors delegats corresponents:

• Coordinadora de l'Àrea de Serveis Personals, que comprèn els serveis de Benestar  
Social,   Educació,  Esport,  Joventut i  Cultura,  i regidora delegada dels serveis de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació i d'Educació, la senyora Sònia Lloret Mas.

• Coordinador de l'Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial,  que comprèn els serveis  
d'Urbanisme,  Via  Pública,  Medi  Ambient,  Habitatge  i  Infraestructures,  i regidor 
delegat dels serveis de Via Pública i Cohesió Territorial,  Cooperació i  Hisenda, el 
senyor Francesc Juzgado Mollà.

• Regidor delegat dels serveis  d'Esports i Medi Ambient,  el senyor Dídac Cayuela 
Núñez.

• Regidora delegada dels  serveis  de Benestar  Social,  Comunicació  i  Recursos 
Humans, la senyora Susanna Villa Puig.

• Regidor delegat dels serveis  de Joventut,  Noves Tecnologies i Innovació,  el senyor 
Miguel Àngel Granado Navarro.

• Regidora delegada dels serveis de Cultura i  Comerç,  la senyora Àfrica Martínez 
Belles.

• Regidor delegat del servei Seguretat Ciutadana, el senyor Roberto Carmany Valls. 

• Regidor delegat del servei d'Habitatge i Infraestructures, el senyor Marc Soto Miguel.  

3.  Reservant-se l’Alcaldia les facultats de direcció,  coordinació,  seguiment i orientació 
estratègica de l’Àrea de Govern,  Desenvolupament Econòmic i Ocupació i  de  la  
competència  del  Pla  Estratègic  Municipal,  efectuar en els regidors que seguidament 
s’indiquen,  les delegacions de les facultats de direcció,  coordinació i seguiment que 
corresponen a aquesta Alcaldia en les àrees i els àmbits competencials que en cada cas 
s’assenyalen:
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a) En la regidora senyora Sònia Lloret Mas, les facultats de direcció, coordinació, seguiment 
i orientació estratègica respecte l’Àrea de SERVEIS PERSONALS. 

b) En el regidor senyor Francesc Juzgado Mollà, les facultats de direcció, coordinació, segui-
ment i orientació estratègica respecte l’Àrea de VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL. 

Per tal de fer efectives les facultats de direcció,  coordinació,  seguiment i orientació 
estratègica,  cadascun dels regidors disposen,  en termes generals,  de totes les funcions i 
atribucions necessàries per a implementar en la seva respectiva Àrea i d’acord amb el que 
s’estableix en el present Decret, les decisions dels òrgans de govern municipal. 

De forma específica correspondrà als regidors coordinadors d’Àrea:

a)  Establir les directrius de coordinació política transversal dins de l’Àrea i,  en cas de ser 
necessari, establir-ne també l’ordre de prioritats.

b) Requerir i conèixer qualsevol informació relativa al funcionament de l’Àrea, sigui a través 
dels regidors i/o regidores que puguin tenir atribucions i competències específiques 
assignades, o dels coordinadors/es, responsables de serveis.

c) Actuar com a nexe d’unió i coordinació política de l’Àrea amb la resta d’òrgans de govern 
municipals.

d)  La coordinació dels projectes,  activitats i inversions de l’Àrea i de la despesa derivada 
dels mateixos. 

4. Efectuar una delegació genèrica d’atribucions a favor dels regidors que a continuació es 
relacionen referides a les àrees i als serveis municipals següents:

Regidor delegat Atribucions delegades

Sònia Lloret Mas Àrea de Serveis Personals
Serveis  de Desenvolupament Econòmic i  
Ocupació i d’Educació. 

Francesc Juzgado Mollà Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial
Serveis de Via Pública i Cohesió Territorial,  
Cooperació i Hisenda 

Referides a aquestes dues àrees i serveis municipals, aquesta delegació comprendrà:

a) Sol·licitar i acceptar subvencions d’altres entitats públiques o privades de competència de 
l’àrea o servei municipal.

b) Ordenar la publicació, l'execució i fer complir els acords de l'Ajuntament de competència 
de l’àrea o servei municipal.

c)  Al  regidor delegat d’Hisenda,  la competència per l’autorització,  la disposició i 
reconeixement d'obligacions d’import fins al 6.000 € i l’adopció d’acords en matèria de gestió 
tributària i que no hagin estat delegats a la Junta de Govern Local.

d)  Al regidor coordinador de l'Àrea de la Via Pública i Cohesió Territorial  l'atorgament de 
llicències que no hagin estat delegades a la Junta de Govern Local.
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5. Formular una delegació especifica d’atribucions a favor dels regidors que a continuació es 
relacionen, que comprèn la direcció, la inspecció i l’impuls dels serveis municipals següents:

Regidor delegat Atribucions delegades 
Susanna Villa Puig Serveis  de Benestar  Social, Comunicació  i Recursos 

Humans
Dídac Cayuela Núñez Serveis d’Esports i Medi Ambient
M. Àngel Granado Navarro Serveis de Joventut i Noves Tecnologies i Innovació
Àfrica Martínez Belles Servei de Cultura i Comerç 
Roberto Carmany Valls Servei de Seguretat Ciutadana 
Marc Soto Miguel Servei d’Habitatge i Infraestructures 

Referides a aquests serveis municipals, aquesta delegació comprendrà:

a) La representació de l'Ajuntament en l'àmbit de les matèries objecte de delegació.
b) La direcció, la inspecció i la impulsió dels serveis i obres.
c) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat.

Les resolucions que es dictin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com 
a titular de les atribucions originàries, a la qual se l’ha de mantenir informada de l’exercici de 
la delegació.

6.  Nomenar membres de la de la Junta de Govern, els regidors següents:

• Senyora Sònia Lloret Mas
• Senyor Francesc Juzgado Mollà
• Senyora Susanna Villa Puig
• Senyor Dídac Cayuela Núñez
• Senyor Roberto Carmany Valls 

Com a delegats d'àrees de gestió assistiran amb veu però sense vot a totes les sessions de 
la Junta de Govern els regidors senyor Miquel Àngel Granado Navarro,  la senyora Àfrica 
Martínez Belles i senyor Marc Soto Miguel.

7. Delegar en la Junta de govern Local l’exercici de les atribucions següents:

7.1. L’atorgament de llicències de parcel·lació urbanística, d’obres majors en la via pública i 
en les edificacions i les de primera ocupació de les mateixes, l’aprovació de les liquidacions 
tributàries derivades de la resolució d’aquests expedients i la resolució dels recursos de re-
posició que s’interposin contra aquestes.

7.2. Llicències comercials,  ambientals i espectacles públics i activitats recreatives  excepte 
els supòsits especials regulats en la norma d'aplicació i la resolució dels recursos de reposi-
ció que s’interposin contra aquestes  

7.3. Llicències d’autotaxi i altres vehicles de lloguer, l’aprovació de les liquidacions tributàries 
derivades de la resolució d’aquests expedients i la resolució dels recursos de reposició que 
s’interposin contra aquestes.
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7.4. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament general no expressa-
ment atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’ur-
banització, l’aprovació de les liquidacions tributàries derivades de la resolució d’aquests ex-
pedients i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra aquestes.

7.5. Establir convenis amb altres entitats: públiques i privades, de quantia superior a 6.000 
€.

7.6. Adhesions i suport a moviments, reivindicacions i similars, sempre que no se sotmetin al 
Ple de l’Ajuntament.

7.7. Aprovar les bases especifiques per a la concessió de subvencions i l’aprovació de sub-
vencions no nominatives mitjançant convenis per raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari de quantia superior a 6.000 €.

7.8.  L’aprovació de projectes d’obres ordinàries i tota la tramitació dels expedients de con-
tractació i concessió d’obres,  serveis,  subministraments,  consultoria,  assistència,  i treballs 
específics i concrets no habituals, sempre que el seu import superi els 6.000 €, inclosos els 
de caràcter plurianual, i que estigui dintre del límit que marca la normativa i les Bases d’Exe-
cució del pressupost com a competència de l’alcalde.

7.9.  El desenvolupament de la gestió econòmica de l'Ajuntament i del Patronat Municipal 
d'Ensenyament, d’acord amb el pressupost aprovat i l’autorització, disposició de despeses i 
reconeixement d’obligacions d’import superior a 6.000 € i fins al límit de les quanties esta-
blertes pels contractes menors.

7.10.  La licitació (A),  adjudicació (AD,  D)  i reconeixement d’obligacions (O)  de contractes 
d’import superior a 6.000 € i fins el 10% dels recursos ordinaris del pressupost,  segons la 
quantia indicada a les Bases d’Execució.

7.11. L’adquisició de béns i drets quan el seu import superi els 6.000 €.

7.12. L’aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria anual que presenti l’ORGT.

7.13. Aprovar les liquidacions del Pressupost Municipal de l'Ajuntament i del Patronat Muni-
cipal d'Ensenyament.

8. Nomenar com a tinents d’alcalde els membres de la Junta de Govern Local  següents:

1r   Tinent d’alcalde, senyora Sònia Lloret Mas 
2n  Tinent d’alcalde, senyor Francesc Juzgado Mollà
3r   Tinent d’alcalde, senyora Susanna Villa Puig
4t   Tinent d’alcalde, senyor Dídac Cayuela Núñez
5è  Tinent d'alcalde, senyor Roberto Carmany Valls 

9. De la present Resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, es  
notificarà  personalment  als  membres  designats  i  es  publicarà  al  Butlletí  Oficial  de  la  
Província, sense perjudici de la seva efectivitat al dia següent de la present Resolució.

Parets del Vallès, 28 de desembre de 2011”
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2. Deixar sense efecte l'acord del Ple municipal  de 30 de juny del  2011 referent al 
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats i   aprovar, si 
procedeix, nous representants

La presidència explica que aquest punt és de reformulació. Hi ha pocs canvis, però és cert 
que amb la reestructuració d'alguna de les carteres dels regidors coordinadors de les dues 
grans àrees hi  ha algun canvi en la representació en algun dels òrgans col·legiats,  que 
l'Ajuntament ha d'assistir-hi per prendre decisions supramunicipals en temes que afecten la 
ciutadania. A continuació llegeix la proposta.

Pren la paraula el representant del NOPP, el senyor Vidal, i en primer lloc, excusa l'absència 
de la portaveu del seu grup, la senyora Rosa Martí, que no es troba bé i no ha pogut assistir-
hi.  En  segon  lloc,  vist  el  posicionament  en  el  punt  anterior,  que  era  un  donar  compte 
comenta que respecte al nou cartipàs, que és una decisió política i que el seu grup vol saber 
quin dels dos programes electorals aplicaran, amb els quals van concorre a les eleccions, 
dos  partits  a  priori  tan  allunyats  ideològicament,  si  serà  un  programa  de  dretes  o 
d'esquerres,  sobretot  tenint  en  compte  que  el  programa  electoral  no  és  un  paper  que 
s'embustie  durant  la  campanya  i  després  s'oblidi,  sinó  que  hauria  de  ser  un  contracte 
vinculant entre elegits i electors.

Si el que han fet és un pacte de govern com va fer el tripartit en el seu moment, el NOPP vol 
saber  i  suposa  que  els  ciutadans  també,  de  quins  punts  consta  i  com es  procedirà  a 
desenvolupar. També desitja encert als dos nous regidors de l'equip de govern, així  com 
també als actuals, ja que d'aquests encerts en dependran els ciutadans de Parets.

Reitera que per allò que cregui que és bo per Parets els tindran al seu costat, però per 
defensar allò que considerin que no es bo o correcte també hi seran, com sempre han fet,  
per això el NOPP s'absté en aquest punt.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que en aquest punt dirà el que 
ja va dir en el Ple que es va tractar el mateix tema, en el sentit que CiU s'absté. En el Ple hi 
ha cinc partits representats i estaria bé que algun membre que no fos de l'equip de govern 
estigués en algun dels consorcis, com per exemple Teledigital de Mollet. En aquest sentit 
repeteix que seria interessant que hi haguessin més regidors representats.

Intervé el representant d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que el seu grup d'acord amb el 
que ha comentat anteriorment votarà en contra, ja que el Consorci del Servei de Residència 
per a la Gent Gran és un consorci que finalment no es portarà a terme segons la Comissió 
Informativa, per tant la presència dels grups de l'oposició de moment no saben quina és i 
tampoc està garantida.

Fent  referència  al  Consorci  de  Teledigital  Mollet,  ICV  en  el  seu  moment  va  dir  que  li 
agradaria  formar  part,  però  veu  que  s'han  repartit  tots  els  consorcis  entre  vostès  i  la 
presència de l'oposició és minsa, gairebé inexistent en aquells llocs que podrien formar part 
com en el Consorci de Comunicació Local, del qual tampoc en forma part. Per l'exposat vota 
en contra.

La presidència indica que respecte a la intervenció del portaveu del NOPP, ha de dir que és 
el programa electoral que ha impulsat el PSC, que ha inclòs alguns temes presentats pels 
socis de govern i altres assumptes que han aportat altres grups que estan aquí presents.
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El pressupost actual comprèn temes dels programes electorals de tots els partits que estan 
aquí, perquè es coincidia en molts punts. El pressupost és un reflex del programa electoral i 
aquest és el que desenvoluparan.

Han de posar les coses en el seu lloc. És un pacte de govern amb set regidors del PSC i 
amb  dos  regidors  del  PP.  El  programa  electoral  que  es  desenvolupa  és  el  que  està 
representat per la majoria de l'equip de govern amb les inclusions dels punts, no només del 
PP, que eren molts en coincidència, sinó també d'alguns punts de coincidència que hi havia 
amb la resta de programes electorals.

Quan es parla d'acords, creu que l'important és com neixen i quina possibilitat tenen d'estar 
o no i ha de dir que des del primer dia que es va fer l'acord, que va ser ahir, fins a aquell  
moment durant sis mesos hi ha hagut la possibilitat de molts grups polítics, uns sap que 
tenen diferència  d'opinions,  uns  opinen que  no se'ls  ha deixat,  altres  opinen  que  s'han 
autodescartat, però en qualsevol cas és un acord i un govern obert a poder fer un govern de 
suma i això s'ha dit abans de les eleccions, durant les eleccions, el dia de la Constitució del 
govern, surt amb el text de la Constitució de l'Ajuntament, en que es va dir “mà estesa” i 
continua en la mateixa línia. No és un acord blindat, en el qual no hi hagi la possibilitat, una 
altra cosa és que algun grup opti per la possibilitat legítima de formar-ne part, que en aquest 
cas, és a dir que ara que no hi hauria la necessitat, però el PSC continua amb la porta 
oberta per mirar,  en temps difícils com aquests, la possibilitat  de sumar i  fer com altres 
organismes  supramunicipals  com  el  Consell  Comarcal,  de  fer  governs  que  sumin,  que 
busquin consens i amb aquesta línia agafa la proposta del NOPP en dir que en tot allò que hi 
hagin punts de coincidència es pot tirar endavant.

Respecte a la intervenció del portaveu de CiU sobre els consorcis, la presidència explica 
que ja ho va dir l'altra vegada que Secretaria va fer la consulta jurídica i van dir el que ja 
sabien, que els consorcis que estan constituïts a tot arreu, els representants que hi ha són 
els representants de la institució dintre dels governs municipals, a tot arreu. El senyor Martín 
també ho sap, perquè forma part del Consorci per a la Defensa de Gallecs, en el qual no 
forma part com Ajuntament de Parets, forma part com a Departament de Política Territorials. 
És a dir  que en qualsevol  cas,  l'equip de govern encara que hi  hagués la  voluntat,  els 
representants són els que feia referència.

Pel que fa a la intervenció del portaveu d'ICV sobre la residència, ha de dir que és cert que 
encara  no  saben  quin  serà  el  format  exacte  fins  que  es  constitueixi,  fins  que  estiguin 
concertades les places i fins que es posi en funcionament la residència. Respecte al que ha 
dit que no tenen presència des de l'oposició, és cert, però tampoc tenen presència des del 
govern. De moment el que queda és que com no està constituït quin serà l'òrgan que ho 
gestionarà, no es pot crear encara cap figura jurídica, però assegura i ho diu al Ple perquè 
quedi  registrat  que  en  formaran  part  tots  els  grups  municipals  del  consistori,  com  ho 
formaven abans en la primera proposta. Aquesta és la voluntat i vol reiterar-la perquè quedi 
clara.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 1 (ICV)

Abstencions: 6 (NOPP, CiU)

Per tant i,
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Atesa la conveniència  d'adaptar  les  diferents  representacions  municipals  en els òrgans 
col·legiats municipals,  supramunicipals  i  entitats  urbanístiques  col·laboradores  al  nou  
cartipàs municipal aprovat per Decret d'Alcaldia de 23 de desembre de 2011.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1. Deixar sense efecte tots els nomenaments de representació municipals en els diferents 
òrgans municipals i supramunicipals i en les diferents entitats urbanístiques col·laboradores.

2. Nomenar els representants municipals següents:

Consorci     Comunicació     Local  

Susanna Villa Puig 

Consorci     Localret  

Miquel Àngel Granado Navarro

Consorci     per     a     la     Gestió     de     Residus  

Francesc Juzgado Mollà

Consorci     de     Turisme     del     Vallès     Oriental  

Àfrica Martínez Belles

Consorci     Espai     Natural     de     Gallecs  

Sergi Mingote Moreno 
Dídac Cayuela Núñez 

Consorci     Govern     Territorial     de     Salut     del     Baix     Vallès  

Susanna Villa Puig 

Consorci     Teledigital     Mollet  

Sergi Mingote Moreno 

Susanna Villa Puig

Consorci     de     Normalització     Lingüística   (  CPNL  )  

Àfrica Martínez Belles

Consorci     per     a     la     Defensa     de     la     Conca     del     Besòs  

Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Francesc Juzgado Mollà 

Consorci     per     a     la     Gestió     del     Servei     de     residència     per     a     la     gent     gran  

A determinar en el moment de la constitució de l'entitat gestora
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Consell     Escolar     Municipal  

President 

      Sergi Mingote Moreno 

Grup Municipal Socialista:  1 membre

      Sònia Lloret Mas

Grup Municipal de Nova Opció per Parets: 1 membre

       Titular: José Luís Rodríguez González
      Suplent: Lluís Cucurella Monreal

Grup Municipal de Convergència i Unió: 1 membre

      Esther Samon Guasch

Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds: 1 membre

      Joan Folguera Obiol

Grup Municipal del Partit Popular: 1 membre

      Marc Soto Miguel

Patronat     Municipal     d  ’  Ensenyament     de     Parets     del     Vallès  

Es composa de tots els regidors del consistori

Fons     Català     de     Cooperació     al     Desenvolupament  

Francesc Juzgado Mollà

Associació     Pacte     Industrial     de     la     Regió     Metropolitana     de     Barcelona  

Sònia Lloret Mas 

Entitats     Urbanístiques     Col  ·  laboradores  

Francesc Juzgado Mollà
Suplent : Marc Soto Miquel

Xarxa     de     Ciutats     Europees     per     a     la     Sostenibilitat  

Dídac Cayuela Núñez 

Associació     Agrupació     de     Municipis     Titulars     del     Servei     de     Transport     Urbà     de     la   
Regió     Metropolitana     de     Barcelona   –  AMTU  -  

Francesc Juzgado Mollà 

Consell     de     l  '  Esport     Municipal  

President: Dídac Cayuela Núñez
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3. Modificar en part l'acord onzè del Ple municipal de 30 de juny del 2011

La presidència explica que la proposta fa referència a la modificació de l'acord del plenari de 
30 de juny de 2011, referent a la dedicació de l'alcalde i les assistències dels regidors a 
òrgans col·legiats.

Dels set punts, només hi ha dos canvis, un de fons i l'altre de forma i estructura a sol·licitud 
del Departament Econòmic, que demana que s'ajusti el que marca el punt tercer d'òrgans 
d'assistència a plens municipals, comissions informatives i juntes de govern, a la cobertura 
de bestreta que tenien els diferents representants municipals, en aquest cas els regidors 
portaveus a l'oposició.

A l'apartat dels regidors portaveus a l'oposició hi constava que tenien una assignació, que 
quan es feia la suma de l'assignació per representació a òrgans col·legiats, en aquest cas a 
la Comissió Informativa de Ple i al Ple municipal, juntament amb les portavocies sortia un 
nombre  diferent  a  la  realitat.  En  aquest  cas  és  amb  els  mateixos  imports,  la  mateixa 
proposta, simplement s'ajusta a nivell econòmic. El primer té un canvi de fons i és el canvi 
en la dedicació en aquest  cas de l'alcalde i  diu així  el  primer punt:  “l'Alcalde tindrà una 
dedicació parcial del 90%, amb una retribució per part del Ajuntament de  52.024,48  € bruts  
anuals,  repartits en 14 pagues,  fet  que suposarà un estalvi  econòmic a l'Ajuntament de  
Parets del Vallès.” Després l'acord fa referència a la llista de regidories.

Dir  que  el  nomenat  president  del  Consorci  de  la  Conca  del  Besòs  creu  convenient  i 
interessant per l'Ajuntament renunciar a un 10% de la dedicació. Designació pressupostària 
no de temps i que aquesta l'assumeixi el propi Consorci per a la Defensa de la Conca del 
Riu Besòs, ja que com l'alcalde desenvolupa una tasca, que es descarregui en un 10% de 
les assignacions, que amb aquest punt fa referència a les assignacions a càrrecs electes.

És interessant que tot el que pugui anar a altres partides, i en aquest cas es proposarà ja 
que està en el capítol I, que es destini a foment de l'ocupació directament. L'equip de govern 
creu interessant i des de la seva persona fer aquest pas per reduir l'impacte dintre del capítol 
I del pressupost municipal.

La presidència continua explicant que bàsicament la proposta d'acord diu el que ha exposat, 
sense cap més modificació de fons.

Pren la paraula el portaveu del NOPP, el senyor Vidal, i exposa que en el seu moment es va 
dir que la mitja dedicació era perquè el cartipàs quedava curt i ara que s'amplia el seu grup 
vol saber perquè no s'elimina el sobrecost que és d'uns 10.000 €.

La rebaixa de sou de l 'alcalde no cobreix l'increment de les dues noves incorporacions de 
dos regidors sense dedicació i el nou cartipàs amb el que està caient surt una mica més car i 
això que es van aprovar uns pressupostos de contenció de la despesa i d'estalvi i és per 
això que el NOPP vota en contra.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i pregunta si la reducció del sou de 
l'alcalde és una decisió unilateral o una decisió presa entre els alcaldes que formen part de 
les presidències dels consorcis.

En el sentit que comentava el representant del NOPP, en el seu moment CiU no estava 
d'acord amb la mitja regidoria i continua sense estar-hi d'acord. El seu sou hauria de sortir 
dels altres dos regidors alliberats al 100%.
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El  senyor  Martín per  al·lusions  comenta  al  portaveu del  PSC que CiU no va deixar  de 
treballar  el  pressupost  per  ideologia  en  cap  moment.  Això  es  va  demostrar  en  les 
Ordenances, fet que vol que quedi clar, ja que el motiu va ser perquè CiU defensava una 
sèrie de propostes, que no es van recollir en el seu moment, així com un fet molt puntual i 
molt clar que va ser que el seu grup va demanar un estudi econòmic i en cap cas va veure 
una mostra o unes ganes de tirar-lo endavant.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, que reitera que el cartipàs s'encareix 
més, per tant el tema de l'estalvi no sap on el veu la presidència, ja que el seu grup no el sap 
veure. On hi ha realment un estalvi  és amb el temps, suposa que deu passar en altres 
municipis, perquè en el moment que una persona és escollida d'alcalde, la gent que l'escull 
vol  un  alcalde al  100% i  no al  90%. La presidència  ha dit  que un 10% ho dedicarà al 
Consorci. Entén que el poble no es mereix un alcalde a un 90%. Amb el 10% que deixa de 
dedicar a treballar per allò que va ser escollit, també li agradaria saber l'import que rebrà pel 
10% de dedicació, sinó ja ho esbrinarà.

En tot cas no deixa de sorprendre tenir un alcalde al 90%, voldria saber quines hores i quins 
dies afectaran al 90% i el 10% al qual no es dedicarà pel que va ser escollit. És curiosa 
aquesta qüestió.

El senyor Folguera indica que respecte al tema de les dedicacions, tal com s'ha comentat i  
més que res per fer una reflexió, recalca que el pacte amb el PP no els dugui a fer algun 
tipus d'acte que vagi contra natura. Recorda l'estiu passat que el senyor Marc Soto del PP li  
va  comentar  que  una  de  les  coses  que  havia  demanat  a  l'alcalde  era  que  la  bandera 
espanyola es pogués hissar durant la Festa Major.

Intervé la presidència i manifesta que deixarà acabar la intervenció del senyor Folguera, 
encara que preferiria saltar-se els punts del plenari i donar el final, tot i que probablement el 
secretari  no li  deixaria,  a fi  de fer  un punt  extraordinari,  ja que si  després li  demana la 
paraula per al·lusions el portaveu del PP, es tindran dues intervencions per al·lusions en un 
punt que tracta sobre la modificació de l'acord del Ple municipal de 30 de juny del 2011, 
referent a la dedicació de l'alcalde.

Pren la paraula el senyor Folguera i manifesta que ha estat una reflexió que li ha vingut al 
cap. Es refereix que aquest pacte pot arribar a moments que es faci algun tipus d'acció, que 
vagi contracorrent. Més que res ve donat pel comentari que li va fer el senyor Soto, per això 
demana que facin una reflexió, ja que fa dos o tres anys el seu apreciat exalcalde i del 
municipi, el senyor Joan Seguer, va donar suport a la campanya “Un país una bandera”. 
Vagin en compte per no caure en segons quins tipus d'accions, les quals podrien provocar 
una certa dissonància entre la gent  del municipi.  En definitiva els ciutadans del PP, que 
estan  aquí  representats,  inclús  vostès  mateixos  representen  menys  gent  de  la  que 
representen l'oposició, per això hauran d'anar una mica en compte que la feina que faci el 
PP sigui realment efectiva i no purament propagandística, com en el tema de la bandera, 
que és molt sensible avui en dia.

Pren la paraula el  representant del PP, el senyor Soto, i  en primer lloc felicita el  senyor 
Folguera per la seva elegància i per comentar en un plenari una conversa privada i després 
exposa que els temes que es decideixi l'equip de govern seran de l'equip de govern i per si a 
algú li molesta, recorda a tothom que per ara encara estan a Espanya, per tant la bandera 
d'Espanya és la bandera de tothom, hi ha alguns que els hi agrada i a d'altres no, però per 
ara és la bandera de tothom i farà el que l'equip de govern consideri necessari.
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Intervé el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i referent a l'exposat pel representant de 
CiU, ha de dir que es poden fer els matisos que es vulguin, però és la percepció de l'equip 
de govern. No tindrà l'elegància a la qual feia menció el senyor Soto de treure converses que 
no són per treure. Estan en un Ple i es diu el que es creu que s'ha de dir i allà s'ha de 
quedar. Reitera que aquesta és la seva percepció i sent que no agradi.

Pren la paraula la presidència i respecte al tema de la dedicació, creu que té molt poques 
lectures. Alcalde dedicat amb cost del 100% a l'Ajuntament, que decideix renunciar al 10%.

Responent al portaveu de CiU, depèn de l'aprovació del dia 21 de gener de 2012, amb el 
Consorci de la Conca del Besòs. Tots els temes es tracten en les comissions executives i és 
a proposta dels tres consorcis que conformen el territori.  Consell  Comarcal,  Consorci  de 
Residus, Consorci de la Conca. És el mateix format. Podria parlar de preferències personals 
i podria anar més enllà, és una tasca que desenvolupa fora dels seus horaris i podria ser 
una indemnització o una assistència a part de l'assignació que té aquí. Podria ser, però no 
ho és. Renuncia a un 10% de l'Ajuntament.

En el tema de l'import, en el moment que es defineixi amb el Consorci quina ha de ser, no 
s'haurà de buscar gaire. Si alguna cosa tenen tots els que estan aquí és que tots els sous 
són més públics que cap dels que els pugui acompanyar.

La presidència indica que vol ser clar en un tema. Té un mal costum tot i no li tocaria, i és  
que de tant en tant fitxa algunes setmanes. Quan es parla de dedicació de l'alcalde està 
convençut, no sap si passa a tot arreu, però passa a molts llocs i a molts companys que 
coneix de tots els colors polítics, que dediquen moltíssimes més hores de les que recull cap 
tipus de conveni o d'acord. La última setmana que va controlar l'horari va fer 72 hores. 

Evidentment  no  es  queixa,  li  encanta  i  disfruta  moltíssim,  però  si  haguessin  de  mirar 
l'assignació i si s'ha de parlar de dedicació, igual l'alcalde de Parets dedica un 200% del 
temps que li tocaria a l'Alcaldia, com no pot ser d'una altra manera. Creu que no es tracta de 
temps, ja que s'ha de dedicar tot el temps necessari per tirar endavant les necessitats del 
municipi. Altres assumptes es podran discutir, però el tema de la dedicació i el temps que 
personalment dedica a la institució és difícilment discutible.

La presidència explica que han sortit altres temes i no els voldria treure, però ho farà per 
intentar evitar possibles futurs conflictes. La presidència explica que amb el senyor Soto mai 
ha sortit cap tema, deu ser que no tenen cap conflicte moral amb el tema de la bandera, 
però en qualsevol cas, com alcalde diu que no té cap tipus de conflicte moral amb el tema 
de les banderes. Fa molt de temps. Ha portat de totes en la seva vida privada, en la seva 
vida personal. De totes. De les que representen més el seu país, amb el que si sent, fins a 
les que representen més a la nació, a les autonomies, de totes. És dels que pensen que les 
banderes no s'ha de fer, però li sap greu que es tregui que l'excompany, alcalde de Parets, 
va ser impulsor evidentment i tots ho saben, però si fa referència al que ha passat en els 
últims anys, el senyor Folguera ha de recordar que el seu company d'ICV també ha estat 
company de l'equip de govern durant 12 anys. A vegades fer coses contradictòries, en què 
es va dir una cosa ara es diu una altra, ara està passant, i ho troba normal, també troba 
normal que el senyor Folguera tingui un posicionament diferent al que tenia el seu company 
de partit. En aquest cas, sense polemitzar, ni faltar al respecte creu que els temes poden ser 
totalment transparents i raonables, però en qualsevol cas no han de generar cap tipus de 
discussió i segurament no generen cap tipus d'efecte contradictori o d'efecte contrari al que 
va ser en altres moments. 
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No té perquè i evidentment són temes que parlarà només l'equip de govern, sinó que quan 
s'hagi  de parlar  de qualsevol  tema faran com han fet  sempre i  es parlarà amb tots els 
membres del consistori, sense cap tipus de problema.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i explica que no va ser una conversa privada, 
sinó un fet en què el senyor Marc Soto va dir que havia parlat amb l'alcalde per demanar-li 
que la bandera espanyola figurés a la façana de l'Ajuntament.

Intervé el senyor Marc Soto, del PP, i indica que això és mentida.

El  senyor  Folguera  manifesta  que  tan  de  bo  no  sigui  així  i  que  l'únic  que  demana és 
precaució en aquestes coses.

La  presidència  indica  que  no  ha  estat  així,  però  que  en  cas  que  sigui  així  és  anar 
contracorrent d'alguns i d'alguns altres no és anar contracorrent. En qualsevol cas no hi ha 
hagut aquesta conversa i si aquesta conversa està és d'un tema que s'exposarà amb tota 
normalitat. Afegeix que a ell personalment no li genera cap tipus de conflicte personal. Mai li 
ha generat moralment, per això no li genera cap tipus de problema que surtin aquest tipus 
de conversa i que evitaran per altres situacions, que aquests comentaris siguin de Ple.

Assumeix la part de responsabilitat d'intentar que no hi hagin al·lusions en punts que no 
siguin purament de Ple.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

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

Abstencions: 0

Per tant i,

Atès el punt onzè de l'ordre del dia del Ple Municipal de 30 de juny del 2011 pel qual es va  
acordar  l’establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de  
la corporació i assignar una dotació econòmica als grups municipals.

Atès l'actual cartipàs municipal aprovat per Decret d'Alcaldia de 28 de de desembre del  
2011. 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei de bases de règim local,  
els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre les retribucions en l’exercici 
del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva i parcial.

Atès que l’article 75.2  de l’esmentada Llei de bases estableix que els membres de les 
corporacions locals que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial podran percebre 
assistències i indemnitzacions per la concurrència a les sessions dels òrgans col·legiats en 
la quantia i en les condicions que acordi el Ple.

Atesa la conveniència d'establir un sistema estable i eficaç per tal de procedir a l'abonament 
de les esmentades assistències i la previsió estimada de celebrar deu sessions plenàries 
durant cada curs polític amb les corresponents i prèvies comissions informatives i juntes de 
portaveus  així com sessions de Junta de Govern setmanalment excepte festius i època de 
vacances.
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Atès que el Ple de la corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica que 
ha de comptar amb un component fix idèntic per a tots els grups i altre variable en funció del 
nombre de membres de cadascun.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1. Establir les retribucions de l’alcalde i regidors amb règim dedicació exclusiva  següent:

Alcalde, amb dedicació exclusiva: 57.805,44  € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb  
efectes de l'11 de juny de 2011.   A partir  de la  seva incorporació efectiva en règim de  
dedicació parcial  al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs  i mentre  sigui  
vigent,  l'Alcalde  tindrà  una  dedicació  parcial  del  90%,  amb  una  retribució  per  part  del  
Ajuntament de  52.024,48  € bruts anuals, repartits en 14 pagues, fet  que suposarà un  
estalvi econòmic a l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Regidora Coordinadora de l’Àrea de Serveis Personals, amb dedicació exclusiva, 52.550,40 
€ bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efecte del 1 de juliol del 2011.

Regidor Coordinador de l’Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial, amb dedicació exclusiva, 
52.550,40 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efecte de l'1 de setembre del 2011. 

Aquestes quantitats registraran la mateixa variació que s'apliqui al personal  de l’Ajuntament.

2. Establir les retribucions de regidors en règim de dedicació parcial següent:

Regidora de Benestar Social, Comunicació i  Recursos Humans,  amb dedicació parcial al 
50%, 26.275,20 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efecte de l'1 de juliol del 2011.

3. Establir, fins la disponibilitat pressupostària, els imports següents per assistència efectiva 
a òrgans col·legiats  que tot  seguit  es  relacionen a la resta de regidors i regidores que 
correspongui sense dedicació  amb efectes de l'11 de juny de 2011:

270 € per assistència al Ple municipal
270 € per assistència a Comissió Informativa de Ple 
135 € per assistència a Junta de Govern

Establir bestretes mensuals i provisionals  que es relacionen, d'acord  amb  els imports de 
les assistències establertes en aquest  punt  i en relació a l'estimació de sessions a realitzar 
durant un any dels òrgans col·legiats abans esmentats.

Regidors sense responsabilitat de govern: 450 €
Regidors amb  responsabilitat de govern i sense dedicació: 967,50 €

4. Establir amb efectes d'11 de juny del 2011, en concepte d'assistència efectiva a la Junta  
de Portaveus,  una quantia de 330 € mensuals al  portaveu del grup municipal o al  grup  
municipal, fins la disponibilitat pressupostària,
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Establir  bestretes  mensuals  i  provisionals,  de  330  €  d'acord   amb   els  imports  de  les  
assistències establertes i en relació a l'estimació de sessions a realitzar a les Juntes de  
Portaveus.   

5. Efectuar, cada mes de juny, una regularització individualitzada de les faltes d'assistències 
dels primers cinc mesos i una nova regularització el mes de desembre dels set mesos 
restants,  que comprendrà també un ajust a la disponibilitat pressupostària en relació a les 
sessions efectivament celebrades durant l'any.   

6. Establir amb efectes del mes de juny de 2011,  a favor dels diferents grups polítics 
municipals, la indemnització composta per:

50,86 €   mensuals per cada regidor electe
400 €      mensuals per cada grup municipal

7.  Deixar  sense  efecte  l'acord  plenari   de  30  de  juny  del  2011  pel  qual  es  va  acordar  
l’establiment  del  règim  de  dedicació,  retribucions  i  indemnitzacions  dels  membres  de  la  
corporació i assignar una dotació econòmica als grups municipals.

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

Vist i plau

L'alcalde El secretari accidental

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           18
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 - info@parets.org oac@parets.org oac@parets.org


	Consorci Comunicació Local
	Consorci Localret
	Consorci per a la Gestió de Residus
	Consorci de Turisme del Vallès Oriental
	Consorci Espai Natural de Gallecs
	Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
	Consorci Teledigital Mollet
	Consorci de Normalització Lingüística (CPNL)
	Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
	Consorci per a la Gestió del Servei de residència per a la gent gran
	Consell Escolar Municipal
	Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès
	Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
	Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
	Entitats Urbanístiques Col·laboradores
	Xarxa de Ciutats Europees per a la Sostenibilitat
	Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona –AMTU-
	Consell de l'Esport Municipal

