ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Sessió número: 2/10
Caràcter: ordinari
Data: 11 de març de 2010
Horari: de 20 a 21.20 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen:
Joan Seguer Tomàs, alcalde
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor
Raquel García Mesa, regidora
Susanna Villa Puig, regidora
Ricard March Ascaso, regidor
Amèlia Marquino Tocado, regidora
Lluís Cucurella Monreal, regidor
José Luís Rodríguez González, regidor del grup del NOPP
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU
Francisco Pulido Sánchez, regidor
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP
Sònia Ramírez Domínguez, interventora i secretària accidental

Excusa l’assistència
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP

Ordre del dia
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Serveis Generals
2. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament de la secretària de la
corporació, la senyora Sònia Ramírez Domínguez.
3. Acusar rebut i prendre coneixement de la Sentència recaiguda en el recurs
contenciós número 6384/2005.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 de l’Ajuntament i del
Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès.
5. Aprovar, si escau, l’acord relatiu a la reserva de facultats en relació a la delegació
del cobrament i altres gestions de diversos ingressos municipals a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Serveis Personals
6. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de
funcionament i organització del Consell de l’Esport Municipal de Parets del Vallés.
Serveis Territorials
7. Acordar, si correspon, la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa Urbaser,
SA, per al servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans per a l’any
2010.
8. Mocions de la Junta de Portaveus.
9. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT aprova l’esborrany de l’acta del dia 21 de
gener de 2010.

Serveis Generals
2. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament de la
secretària de la corporació, la senyora Sònia Ramírez Domínguez
La presidència dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament de la
secretària de la corporació, la senyora Sònia Ramírez Domínguez, el qual té el text
literal següent:
“Vist que l’actual secretari accidental senyor Josep Maria Amorós Bosch ha formulat la
seva renúncia al càrrec amb efectes 1 de febrer de 2010 i que es necessita cobrir amb
urgència l’esmentada plaça.
Vist que la funcionària, senyora Sònia Ramírez Domínguez, interventora d’aquest
Ajuntament, reuneix les condicions d’idoneïtat per cobrir la plaça amb caràcter
accidental.
Vistes les atribucions que m’han estat conferides per la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de les bases del règim local i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Resolc:
1. Nomenar secretària de la corporació, amb caràcter accidental, a l’empara del que
estableix l’article 30.3 del Decret 195/08, de 7 d’octubre, a la senyora Sònia
Ramírez Domínguez, a partir del dia 1 de febrer de 2010.
2. Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i publicar-lo en el Butlletí
Oficial de la Província.
Parets del Vallès, 26 de gener de 2010”
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3. Acusar rebut i prendre coneixement de la Sentència recaiguda en el
recurs contenciós número 6384/2005
La presidència explica que la Sentència recaiguda en el recurs contenciós número
6384/2005 és favorable als interessos de l’Ajuntament. El recurs el van interposar les
empreses “Shröder Internacional, SL” y “Staler, SA”, contra la desestimació per silenci
administratiu del recurs d’alçada interposat contra l’aprovació definitiva de la revisió del
Pla general d’ordenació de Parets del Vallès.
Continua explicant que hi havia empreses situades en sòls que no tenien la qualificació
industrial de desplegament com a pla parcial i a principis dels anys 60 i 70 es donaven
llicències anomenades “indústries en el camp” i en l’any 1985 amb el nou Pla general
es va ordenar part d’aquests sectors complementats amb la revisió de l’any 2001 on es
va plantejar el procés d’ordenació urbanística d’aquests sectors. L’Ajuntament va
preparar un pla parcial per normalitzar la situació. El pla parcial comporta les cessions
corresponents de zones verdes, de zones d’equipaments, cessions i aprofitaments
mitjans.
Hi ha empreses que argumentaven que ja hi eren i que haurien de tenir sòl urbà directe
i d’aquesta manera s’estalviarien les cessions corresponents que preveu qualsevol
qualificació urbanística per normalitzar.
En els primers anys van haver-hi algunes resolucions del Tribunal Suprem en aquesta
línia, però a partir de 2005 totes les sentències del Tribunal Superior donen la raó als
ajuntaments, ja que sòls que estan dins de plans parcials han de contribuir amb les
cessions corresponents com qualsevol propietari del sector.
En aquest cas concret les dues empreses existents demanaven que es considerés com
a sòl urbà directe i no haver de contribuir en el moment que es desenvolupi el sector
amb les cessions corresponents de zones verdes i d’equipaments. En aquest cas el
Tribunal dóna la raó a l’Ajuntament i la Sentència és favorable als seus interessos.
Per tant i,
Atès que ha estat notificada a l’Ajuntament la Sentència número 572, de 8 de juliol de
2005, dictada per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Vist que aquesta es refereix al recurs contenciós administratiu número 9/2003,
interposat per “Shröder Internacional, SL” y “Staler, SA”, contra la desestimació per
silenci administratiu del recurs d’alçada interposat contra l’aprovació definitiva de la
revisió del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès.
Atès que la part dispositiva de la Sentència disposa:
“Primero. Desestimar el recurso interpuesto por Schröder, SL y
Staler, SA contra la desestimación por acto presunto del recurso
de alzada formulado contra los acuerdos adoptados el 14 de
noviembre de 2001 y el 12 de diciembre de 2001 por la Comisión de
Urbanismo de Barcelona, por ser conformes a derecho.
Segundo. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas
procesales devengadas en la substanciación del presente recurso.”

Atès que Schröder, SL y Staler, SA van interposar recurs de cassació contra l’anterior
Sentència, davant la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem.
Atès que el Tribunal Suprem en data 22 de gener de 2010 ha acordat el següent:
“Que declaramos no haber lugar al presente recurso de casación
número 6384/2005, interpuesto por la Procuradora Dª Monserrat
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Sorribes Calle en nombre y representación de las compañías
mercantiles “Schröder, SL” y “Staler, SA.” Contra la sentencia de
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 8 de julio de
2005, dictada en su recurso número 9/2003.
Y condenamos a la parte recurrente en las costas de casación.”

Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament:
Acusa rebut i pren coneixement de la Sentència número 572, de 8 de juliol de 2005,
dictada per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, i recaiguda en el recurs 9/2003, interposat per
Schröder, SL y Staler, SA.

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 de
l’Ajuntament i del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès
Prèvia la vènia, la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, pren la paraula i exposa que
tal i com es va comentar a la comissió informativa, avui es dóna compte al Ple de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2009 de l’Ajuntament i del Patronat Municipal
d’Ensenyament de Parets del Vallès.
S’ha de tenir en compte que cap al mes de maig/juny aquesta informació es facilitarà
d’una manera més exhaustiva i explicativa en la Comissió Especial de Comptes. Avui
només dir que el resultat pressupostari del 2009, després de fer la diferència entre els
drets reconeguts i les obligacions reconegudes més els ajustos pertinents que s’han de
fer, el resultat ha estat per part de l’Ajuntament d’1.354.080, 74 € i pel que fa al
Patronat Municipal d’Ensenyament de 9.109,16 €. Si s’incorpora aquest resultat
pressupostari del 2009 amb l’estalvi de diners que té l’Ajuntament d’altres anys, poden
parlar d’un romanent de tresoreria actual de l’Ajuntament disposa d’1.980.000,392,44 €
i el Patronat Municipal d’Ensenyament d’11.781,52 €.
La senyora Lloret indica que han d’estar satisfets d’aquests imports, i de la tasca feta
una mica entre tots, però sobretot dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
S’ha de valorar que en un moment de crisi econòmica com l’actual l’Ajuntament de
Parets compti amb un superàvit de gairebé 2.000.000 €, que és un import del qual tots
s’han de felicitar. D’aquesta xifra s’ha de recordar que hi ha el compromís de dedicar un
romanent de 500.000 € en plans d’ocupació i ajuts socials que la majoria d’ells ja s’han
dut a terme. Aquest compromís ja es va anunciar al Ple del novembre de 2009 i un cop
descomptats els esmentats diners disposen d’1.400.000 €, dels quals avança que estan
treballant per incorporar una part del romanent per desenvolupar més plans de treball i
més plans d’ocupació per tal de contribuir a ajudar a donar o trobar feina a més
ciutadans de Parets. Actualment és una de les prioritats de l’equip de govern i d’altra
banda, amb la filosofia de ser prudents, ja que no se sap que pot passar al 2010, una
part important del romanent es dedicarà a l’estalvi.
Intervé la presidència i reitera que en moments d’una situació econòmica de dificultat,
el fet que hi hagi un romanent de tresoreria positiu és bo per l’Ajuntament i denota la
bona salut econòmica de la corporació i la bona gestió pressupostària de l’equip de
govern complementat amb el control administratiu. Afegeix que també és molt positiu
com ha dit la regidora, que part del romanent es destini a polítiques d’ocupació i social,
que és el que la població demana.
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El plenari es dóna per assabentat de les liquidacions del Pressupost de l’exercici 2009,
de l’Ajuntament de Parets del Vallès i el Patronat Municipal d’Ensenyament, aprovades
per la Junta de Govern de 25 de febrer de 2010, amb el literal següent:
“Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2009 de l’Ajuntament de
Parets del Vallès
Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del Pressupost
de l’exercici de 2009 d’aquest Ajuntament.
Atès l’informe de la interventora de Fons.
Atès allò que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals i l’article 93 del Reial Decret
500/1990, que desenvolupa el capítol I del títol sisè de l’esmentada Llei.
Atès que la competència per a l’aprovació de la liquidació dels pressupostos ha estat
delegada per l’alcalde president a la Junta de Govern.
La Junta de Govern, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2009 de l’Ajuntament de Parets
del Vallès, el resum de la qual és la següent:
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2. Donar compte en el proper Ple que es celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord
amb allò que disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals.
3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’estat i a la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu
2/2004.”

“Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2009 del Patronat
Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès
Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del
Pressupost de l’exercici de 2009 del Patronat Municipal d’Ensenyament de
Parets del Vallès
Atès l’informe de la interventora de Fons.
Atès allò que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals i l’article 93
del Reial Decret 500/1990, que desenvolupa el capítol I del títol sisè de
l’esmentada Llei.
Atès que la competència per a l’aprovació de la liquidació dels pressupostos ha
estat delegada per l’alcalde president a la Junta de Govern.
La Junta de Govern, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2009 del Patronat
Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès, el resum de la qual és la
següent:
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2. Donar compte en el proper Ple que es celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord amb allò
que disposa l’art. 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei de les hisendes locals.
3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’estat i a la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.”

5. Aprovar, si escau, l’acord relatiu a la reserva de facultats en relació a la
delegació del cobrament i altres gestions de diversos ingressos
municipals a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona
La presidència exposa que l’Ajuntament té delegat a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona la gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, però en
moments determinats i de dificultat econòmica, en què moltes empreses demanen
ajornaments dels impostos, és convenient que l’Ajuntament es reservi la facultat de
realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència,
les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte dels tributs o ingressos de dret
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
Intervé el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i indica que el seu grup està d’acord
amb la proposta, per això vota a favor.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el seu grup vota a favor, perquè
s’ha demostrat que la gestió tributària, a través de la Diputació de Barcelona ha estat
un èxit, ja que facilita molt la feina als ajuntaments i en aquest cas el document el que
fa és revertir el tema i primer refrenda la confiança i facilita que puguin actuar d’una
manera més eficient en el sentit del cobrament i de la gestió d’aquest cobrament.
La regidora del PP, la senyora Rueda, vota a favor.
Per tant i atès que,
El Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals
els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal que dites facultats
es podran delegar en altres entitats locals en el territori del qual estigui integrat el
municipi.
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També l’article 8 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu fórmules de col·laboració entre
entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic municipals.
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la
Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província, en matèria de gestió
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), aquest
Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de
funcions de liquidació, i recaptació dels seus ingressos.
L’anàlisi de la multiplicitat de funcions integrants de la gestió tributària, que va ser
delegada amb caràcter general en la Diputació de Barcelona, aconsella clarificar la
possibilitat que determinades actuacions de recaptació i gestió dels ingressos de dret
públic municipals es duguin a terme pels serveis municipals i s’aprovin pels òrgans dels
ajuntaments competents.
En aquest sentit, juntament amb els models d’Ordenances Fiscals per a l’any 2010
aprovats per la Diputació de Barcelona i publicats al Butlletí Oficial de la Província de
29 de setembre de 2009, incorporats en les ordenances fiscals vigents per a l’any 2010
al municipi de Parets del Vallès, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 5 de
novembre de 2009 (BOP número 311, annex II de 29/12/2009), la Diputació de
Barcelona a través d’acords específics objecte d’aprovació pels plenaris municipals,
proposa per tal de millorar l’eficiència de la col·laboració interadministrativa preveure de
forma expressa la reserva per part de l’Ajuntament de facultats en relació a la delegació
del cobrament i altres gestions de diversos ingressos municipals a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Especificar que, en relació als acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta
data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció,
gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, l’Ajuntament es reserva la facultat de
realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència,
les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte dels tributs o ingressos de dret
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
2. El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes
escaients.
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Serveis Personals
6. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de la modificació del
Reglament de funcionament i organització del Consell de l’Esport
Municipal de Parets del Vallés
La presidència exposa que el Club d'Activitats de Muntanya (CAM) vol intervenir en
aquest punt i d’acord amb el Reglament orgànic municipal procedeix primer la lectura
de la proposta d’acord que es porta a votació, després la intervenció d’un representant
de l’entitat, en aquest cas, el senyor Jordi Domènech Lozano, i posteriorment la
intervenció primer del ponent, i tot seguit dels portaveus dels grups municipals.
A continuació el regidor d’Esports, els senyor Mingote, llegeix la proposta.
Prèvia la vènia, intervé el senyor Domènech, i exposa que com a representant del Club
d’Activitats de Muntanya Parets (CAM), passo a continuació a fer exposició sobre el
tema que els ocupa directament. Com que no tinc, si no m’atorgueu, dret a rèplica,
contestaré algunes de les preguntes.
Com podeu comprovar molts dels meus companys ja no hi creuen, ja estan cansats
d’aquesta lluita constant i eterna que és l’únic que ens produeix és desgast i desgana.
Ells igual que nosaltres l’únic que intentem és practicar el nostre esport, en la nostra
entitat i en el nostre poble i creiem que tenim tot el dret. Sabem sobradament que el fet
de venir a participar en aquest Ple no deixa de ser una feina estèril, ja que tot està
decidit, però què ens queda sinó. Podíem agafar els trastos i marxar a un altre poble i
s’hauria acabat el problema, però la nostra gent no som així. Volem fer esport al nostre
poble i que el poble participi del nostre esport i de la nostra manera de fer-ho.
Passo a fer les preguntes. Voldria que algú ens aclarís en què us referiu quan dieu “no
podrà formar part del Consell Esportiu una entitat d’una mateixa modalitat esportiva”.
Què és per vosaltres la mateixa modalitat esportiva? Futbol i futbol sala és la mateixa
modalitat esportiva? Per què no si pertany a la mateixa federació?
Duatló és la mateixa modalitat esportiva? Combina varies modalitats ja representades
com poden ser atletisme, ciclisme o natació. La bicicleta de muntanya també
comparteix modalitat esportiva amb el ciclisme i l’excursionisme; i l’atletisme amb les
curses de muntanya. En l’hipotètic cas que una entitat amb cinquanta anys d’història no
tingués activitat vol dir que potser una entitat més jove i amb activitat estaria
marginada.
Creiem que el nostre esport no es pot comparar amb altres, ja que aglutina moltes
modalitats. Entre d’altres alpinisme, descens de barrancs, bicicleta de muntanya,
duatló, campaments, curses de muntanya, escalada, expedicions, raquetes de neu,
espeleologia, esquí, marxes i caminades, curses d’orientació, rails de muntanya, rallis
de muntanya, senderisme i escalada en glaç, per dir algunes. Us demano que penseu i
jutgeu si és la mateixa modalitat esportiva el senderisme que l’escalada en glaç, el
descens de barrancs que les marxes de resistència, les curses de muntanya que
l’escalada de grans parets, les matinals amb família que les expedicions a grans
muntanyes. Creiem si més no que el Centre Excursionista Parets no contempla algunes
modalitats i és per això la creació del Club d’Activitats de Muntanya Parets (CAM), del
qual ja som una cinquantena de socis, tot això amb nou mesos, sense rebre cap ajut i
si parlem de duplicitats per què els partits polítics socialista no s’aglutinen en un de sol?
Segurament perquè cadascun té una perspectiva diferent oi? Doncs a nosaltres ens
passa el mateix. Vosaltres teniu la paraula.
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A continuació, pren la paraula el regidor d’Esports, el senyor Mingote, i exposa que
després de l’anterior intervenció, el debat del Consell Esportiu va més enllà dels
diferents detalls que una entitat pot fer des d’un àmbit o des d’un altre. Evidentment no
és el mateix raquetes de neu que escalar en gel i prou saben alguns, però això no té
res a veure amb el que es proposa des del Consell Esportiu i el que es determina. El
que determina o no determina si hi ha diferents sensibilitats, diferents formes i
especialitats dintre de diferents àmbits esportius, el que diu és que aquest Reglament el
que vol és generar una garantia sostenible i coherent alhora d’organitzar l’esport en el
poble. És a dir, aquest Reglament que des del Consell Esportiu autònomament es
decideix, pretén garantir i aconseguir és això. Què pretén evitar? Pretén evitar la
creació de múltiples entitats esportives que neixen de discussions en el si de les
pròpies entitats. Pretén aconseguir el que durant molts anys s’ha aconseguit al poble
que és que les entitats treballin conjuntament, generin cohesió social, es creïn xarxes
de col·laboració entre elles. Aquest és l’objectiu del Consell, i el Reglament el què
proposa és això i vol evitar que de confrontacions personalistes es generin escissions
dintre de les mateixes entitats. Vol que es generi un diàleg i un consens. Això és el que
vol el Reglament i vol potenciar que les entitats que existeixen tinguin aquestes
discussions en el si de la seva pròpia entitat, que es generin consensos i que això es
vegi representat en el Consell, però més que el Consell, tot això és l’esperit del que vol.
El que diu és que després d’un procés més que exquisit a l’hora del seu formalisme que
és en el moment que sorgeix el problema en qüestió amb la creació de la nova entitat,
és seguir un procés exquisit a l’hora de contemplar i escoltar i debatre i generar diàleg
per buscar solucions.
Els membres del Centre d’Activitats de Muntanya assisteixen a un Consell Esportiu
sense ser membres, però hi assisteixen, exposen la seva problemàtica, comenten el
que ha succeït i proposen les seves exigències a nivell de local i a nivell de
subvencions, entre d’altres qüestions. En el si del Consell Esportiu es debat, es
reflexiona i es parla sobre això i es proposa la creació d’una comissió que segui a les
dues entitats. Dues entitats amb un mateix objectiu, encara que amb moltes disciplines
esportives, però amb un mateix objectiu i un mateix camí. S’intenta mediar per
aconseguir que les entitats s’entenguin, perquè l’objectiu final és que entitats que tenen
un mateix objectiu i que han anat durant molts anys de la mà segueixin d’aquesta
mateixa manera.
El senyor Mingote continua explicant que hi ha l’experiència en aquest municipi, com en
molts d’altres, que les decisions que neixen de moltes entitats, moltes vegades són
traumàtiques i no sempre són positives i en cas que siguin positives, vol dir que es pot
arribar al diàleg i a reflexions i li consta que si més no el Consell Esportiu això ja ho ha
aconseguit, perquè li consta que el Centre d’Activitats de Muntanya i el Centre
Excursionista Parets la setmana que bé es veuran per parlar de diferents activitats
conjuntes, si més no això és el que va fer arribar el seu president. Amb això vol dir que
probablement genera el debat d’intentar caminar junts com sempre. Dit això, els
consells esportius busquen el suport de l’associacionisme, intenten crear com deia
abans aquestes xarxes de col·laboració, intenten crear aquesta cohesió social, intenten
sobretot la unificació d’activitats.
És difícil d’entendre amb un recursos limitats com els que tenen ara que pugui haver-hi
cinc entitats amb un mateix objectiu a nivell genèric, que organitzin cinc activitats per a
una mateixa població i d’això no només tenen els exemples amb activitats esportives,
sinó en altres tipus d’activitats. No és el que es pretén i això és el que el Consell
Esportiu pretén evitar i pretén sobretot arribar al diàleg i parlar sobre aquests aspectes.
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També es pretén evitar amb aquest Reglament i que no s’aconsegueix, però es pretén
evitar, caure en el sense sentit que després que les diferents entitats utilitzin els seus
òrgans reglamentats com poden ser eleccions a nivell de juntes directives. Si cada
vegada que una entitat presenti, que no és el cas, una doble candidatura a una junta
directiva, l’entrant perdés la votació generaria conseqüentment una segona entitat i això
és el que es pretén evitar. Es pretén arribar al diàleg. En qualsevol cas i parlant com a
institució, el més important i amb un estat de dret és el que demostra més la llibertat i
que s’està en democràcia és respectar el que la majoria decideix a l’hora de constituir
un òrgan i amb aquest cas, no la majoria, sinó la unanimitat del Consell Esportiu ha
escollit un model de funcionament, que agradarà més o menys, i ells des d’aquí en
aquest cas, com a regidor d’Esports i com a president del Consell Esportiu, li sembli
millor o pitjor, i dient que li sembla adequat el sistema, perquè el sistema no deixa de
ser el mateix que aquesta institució ha portat des de la seva constitució des dels
ajuntaments democràtics, la intenció d’unificar i d’intentar anar en una mateixa línia de
generar aquesta unió. El Consell Esportiu es va generar concretament per això, per
crear aquest espai d’unió i sobretot de debat.
L’equip de govern entén que el Consell Esportiu presenta unes propostes, que s’han
debatut, que s’han parlat i que s’han reflexionat i creu que això ja és un bon símptoma
de democràcia. Creu que la situació en la que es troben ara és una situació en la qual
es genera un debat i que en el si de les entitats es creïn aquestes mateixes reflexions
per intentar anar en la possibilitat de poder fer per les mateixes entitats i activitats
esportives anar de la mà, i creu que aquest és l’objectiu que s’ha pretès des del Consell
Esportiu, i que aquest regidor i l’equip de govern està totalment d’acord, sobretot en el
que han decidit ells d’una manera autònoma i independent.
Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i exposa que en principi el
seu grup no està d’acord amb la modificació del Reglament, ja que el fet d’admetre un
membre d’una modalitat esportiva creu que no sempre és per qüestions d’enfrontament
entre les diverses modalitats o dintre d’una modalitat entre diferents membres, moltes
vegades això pot significar un enriquiment i una aportació per part dels practicants d’un
determinat esport. Hi ha pobles, concretament Mollet, que a nivell de futbol tenen la
Molletense, el Mollet, el Lourdes, i creu que no és del tot negatiu això, ni significa
enfrontaments, sinó un enriquiment en què hi ha més possibilitat de practicar aquest
esport.
Hi ha pobles més petits com Montornès, en què es troben amb Montornès Nord i el
Montornès pròpiament dit, que conviuen i puntualment pot haver-hi enfrontament amb
el sentit esportiu, perquè són entitats esportives, però no suposa cap dificultat a l’hora
de funcionament, sinó que significa més un enriquiment a l’hora de la pràctica
esportiva.
Ha funcionat en d’altres municipis com Montmeló que va haver-hi un temps que hi
havia la Extremenya i el Montmeló, van estar separats, van conviure i fins i tot van jugar
en la mateixa divisió territorial i després en un moment donat s’han tornat a reunificar i
a formar un sol club, creu que s’ha produït un procés natural d’estar units, després
s’han separat i després s’han tornat a unir. Creu que tot això no fa falta legislar-lo.
D’altra banda, a nivell cultural l’enriquiment que hi hagi més d’una entitat que fa la
mateixa activitat es produeix per exemple a les colles castelleres, a Vilafranca i més
llocs hi ha dues colles castelleres, amb una rivalitat entre elles, però que a la vegada
aquesta rivalitat permet que hi hagi molts més practicants en l’activitat castellera.
El NOPP creu que s’ha d’estar obert i no és negatiu. Potser un fet puntualment negatiu i
puntualment positiu. Hi ha les dues opcions i tot el que són els organismes com són en
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aquest cas el Consell de l’Esport Municipal ha d’estar obert a totes les entitats que es
creïn per part de la població.
D’altra banda, en la modificació troba el fet que la que té més antiguitat és la que
formarà part com a membre del Consell. El NOPP creu que això moltes vegades el que
fa és barrar les noves iniciatives. Moltes vegades les noves creacions aporten més
innovacions, més iniciativa i més enriquiment en la pràctica d’un esport, tot i que moltes
vegades les entitats antigues aporten l’experiència i poden aportar també innovacions,
fet que no nega, però el qualificar que l’antiguitat sigui una forma de mesurar o que
tingui unes prioritats, considera que no és del tot correcte.
D’altra banda, si es fa una sola entitat i que sigui la més antiga, posteriorment
s’especifica que a causa del creixement de la població, el nombre d’habitants i les
característiques de cada moment poden haver-hi modificacions. Si parlen de
característiques de cada moment significa que al final arbitràriament es defineix qui
participa i qui no, perquè les característiques de cada moment poden interpretar-se de
molt diferents maneres i depèn d’una qüestió més aviat subjectiva permetre que una
entitat formi part o no, quan el que s’intenta quan hi ha una reglamentació és establir
unes normes que es puguin aplicar en diferents situacions i que no hi hagi el factor
subjectiu que determini en cada moment l’aplicació d’aquesta norma.
El NOPP vol mostrar el seu desacord en aquesta modificació, perquè creu que l’ideal
és continuar sense fer-se una reglamentació d’aquests fets puntuals i sense crear-se
una llei a partir d’un possible enfrontament puntual en una mateixa entitat, o entre dues
entitats actualment.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup vol remarcar
dues qüestions. La primera, que estan al davant d’una aprovació inicial, de la
modificació del Reglament de funcionament del Consell Esportiu Municipal, que en el
seu dia es va crear amb totes les entitats i que posteriorment a partir de treballar-lo s’ha
volgut i es presenta aquesta modificació, que repeteix que és tracta d’una aprovació
inicial i no definitiva, que pretén regular una mica més els petits desajustos que s’han
trobat.
El seu grup com no ha estat coneixedor de les seves inquietuds, encara que sí per
veus de tercers, però no del grup en concret, CiU com a grup avui s’abstindrà en
l’aprovació inicial. Amb això no vol dir que estigui en desacord amb la modificació,
perquè hi ha parts del redactat que poden ser totalment viables, d’altres voldria que
s’acabessin de perfilar una mica més, per això la posició en aquest sentit és
d’abstenció, després del que han sentit i que no eren coneixedors.
Intervé la regidora del PP, la senyora Rueda, i manifesta que el seu grup està d’acord
amb la modificació del Reglament i sobretot vol recalcar que no és un reglament tancat,
sinó que és obert i que deixa la porta oberta en un futur per admetre noves entitats,
respectant així un sistema que pensa democràticament, d’ampliació d’entitats dintre
d’una mateixa disciplina esportiva.
Pren la paraula el regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, i exposa que no dirà coses més
diferents de les que ha dit ja el senyor Mingote, perquè d’alguna manera quan ha parlat
ho ha fet en nom institucional i del conjunt de l’equip de govern. No obstant això, vol fer
un parell d’apreciacions.
La primera, agrair al senyor Jordi Domènech la seva intervenció en representació del
Club d’Activitats de Muntanya i ho diu per la importància que té el fet que per primera
vegada una entitat del municipi tingui l’ocasió de participar en la discussió d’un punt de
l’ordre del dia. Això vol dir que quan es va fer la modificació del Reglament orgànic
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municipal, l’article 122 va preveure aquesta casuística i es va obrir la porta a una nova
modalitat de participació ciutadana a través de les entitats i de la seva presència en la
discussió dels punts de l’ordre del dia, que també enriqueix de ben segur el debat.
Amb independència d’aquest agraïment i aquesta felicitació per l’aplicació del
Reglament orgànic municipal, sí que no obstant això discrepa d’algunes de les
intervencions anteriors i es vol reafirmar en la bondat d’aquesta aprovació inicial de la
proposta de modificació, que pretén d’alguna manera portar a la taula una discussió
que prèviament i abans que ells ja l’ha fet qui creu sincerament que l’ha de fer que és el
conjunt del Consell Esportiu.
Seria molt inapropiat i inoportú i una errada per la seva banda voler jutjar o voler donar
raons o donar opinions que serien sesgades sobre les discussions que en definitiva
tenen entre si algunes entitats del municipi. Creu que el lloc i l’espai de debat, de
reflexió del conjunt de les activitats de les entitats esportives és precisament aquest
Consell i el que està clar és que amb pura lògica s’entendrà per part de tothom que no
poden anar en contra d’allò que ha votat a favor tot el conjunt de les entitats del
municipi, menys una. Per això, en aquest sentit i el sentit comú, valga la redundància,
s’ha d’imposar i per tant el seu grup també donarà suport a aquesta proposta d’acord.
Amb independència de l’exposat, vol recordar un parell de coses. Primer, que el propi
bagatge històric a nivell esportiu, i la trajectòria esportiva del municipi ha posat en
evidència al llarg dels anys que en ocasions puntuals que hi ha hagut més d’una entitat
esportiva per disciplina, malgrat que això de la disciplina com s’ha pogut posar de
manifest és una mica discutible perquè a vegades abasta qüestions diferents, però creu
que tots han d’entendre quan parlen de qüestions genèriques de disciplina esportiva,
que insisteix que quan han conviscut diferents entitats d’una mateixa disciplina en
aquest sentit ampli del terme, sempre ha generat la manca de cohesió necessària per
poder impulsar aquella disciplina en el conjunt del poble. Per això creu que aquest
bagatge històric, que no sap si es repeteix en d’altres llocs, però a Parets sí que ha
estat així, és un fenomen que no cal menystenir i també ha de ser un estímul
precisament per felicitar-se que la decisió que s’hagi pres sigui intentar potenciar en el
sentit ampli de la disciplina esportiva que hi hagi una sola entitat que aglutini, que
cohesioni i que impulsi l’esport en el conjunt del municipi, que el faci atractiu per a
tothom, des del punt de vista que sàpiga engrescar tothom per practicar-lo, però que
des del punt de vista de la gestió faciliti les tasques a l’entitat municipal, que ha
d’encarregar-se també de coordinar-se amb les entitats per poder impulsar precisament
la pràctica esportiva.
El senyor Tarrés continua exposant que el senyor Mingote en la seva intervenció quan
deia que s’havia de respectar allò que havia decidit la majoria, ha de dir que aquesta
reflexió és absolutament compartida pel conjunt de l’equip de govern, que vol que
l’esport funcioni, que l’esport s’impulsi i està convençut que el fet que això sigui una
proposta d’aprovació inicial i el fet que a l’apartat 3.4 s’afegeixi que en futur: “el Consell
analitzarà i tindrà en compte el creixement de la població, el nombre d’habitants, les
noves instal·lacions esportives i les característiques en cada moment per admetre
noves entitats d’una mateixa disciplina esportiva” obre la porta al sentit comú i és que
les entitats en ús de la seva pròpia autonomia i sobirania siguin capaces de posar seny
i buscar camins de trobada, que faciliti que acabin aglutinant-se i que acabin totes
dintre d’un mateix club, entitat o associació, que tiri endavant i que potenciïn l’esport.
És una proposta que ve del Consell Esportiu, refrendada per unanimitat del Consell
Esportiu, i no es poden pas posar en contra, per això ICV-EUA vota a favor.
Pren la paraula el portaveu del Partit Socialista, el senyor Lucio Gat, i indica que el seu
grup es ratifica en les paraules del regidor d’Esports i vol remarcar que la modificació i
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el Reglament del Consell Esportiu busca el diàleg, posar en comú el que són els
mateixos objectius, que busca i incentiva també la unió i evita la corresponsabilització
amb enfrontaments estèrils que no ajuden a la noble pràctica de l’esport i que busca la
col·laboració entre les entitats per enriquir allò que totes les entitats proposen, que és
practicar esport al poble. A més preveu, i això ja s’ha dit àmpliament, un lògic procés de
maduració, de consolidació del que són les entitats i deixa oberta la porta perquè
després d’una anàlisi, aquestes mateixes puguin incorporar-se.
La presidència insisteix en el fet que es tracta d’una aprovació inicial de la modificació, i
això pot permetre analitzar i treballar conjuntament el tema, per unificar interessos
esportius de les entitats. A continuació la presidència dóna novament la paraula al
senyor Jordi Domènech, per si vol fer alguna consideració.
El senyor Domènech manifesta que per estar i participar en el Consell Esportiu, s’ha
d’estar-hi i si la seva associació no hi és no poden participar. Una altra història és que
existeixi el Consell Esportiu; ja es va dir que es podia fer d’altres maneres, que cada
quatre anys el Centre Excursionista Parets (CEIP) sigui qui defensi els interessos de la
muntanya i d’aquí a quatre anys sigui el Centre d’Activitats de Muntantya (CAM) qui
defensi els interessos de la muntanya. Aquesta és una opció vàlida, que creu que
hauria de ser-hi.
A banda de l’exposat, el Consell Esportiu és consultiu i delegatiu, en aquest moment
pensa que és executiu, perquè el que s’està fent és executar una cosa que el CAM en
certa manera no té ni accés al Consell Esportiu ni dret a subvenció, segons se’ls va
contestar. Creu que és una manera de tallar les ales.
La presidència indica que algunes de les afirmacions plantejades s’han de contestar.
Creia que la conclusió del senyor Domènech era reafirmar-se en el plantejament inicial i
no entrar en una nova discussió, ja que s’han de buscar vies de diàleg, i tenint en
compte que es tracta d’una aprovació inicial i que el Reglament preveu la possibilitat
d’integrar entitats. Afegeix que d’acord amb les actes del Consell Esportiu el Centre
d’Activitats de Muntanya sí que va participar en algunes de les sessions.
El regidor d’Esports, el senyor Mingote, explica que després del que s’ha dit i de les
intervencions realitzades, no vol entrar en debat, però no li agrada que es diguin coses
que no s’ajusten a la realitat.
S’han manifestat diferents opinions sobre diversos models i fins aquí poden estar tots
d’acord, però no es pot dir que aquest equip de govern està en contra de la creació
d’entitats. En primer lloc, l’equip de govern potencia al màxim la creació de totes les
entitats que es vulguin constituir dintre del municipi; en segon lloc, respecta al màxim
que els diferents òrgans que es creen busquin la millor fórmula de gestió i de
funcionament del seu propi reglament. Això vol dir que encara que hi hagin 250.000
entitats si es considera que el propi Consell ha de formar una disciplina esportiva que
és la veu d’aquella disciplina esportiva dintre d’aquell òrgan, és la millor manera de
funcionar, això també ho entén i l’equip de govern també entén que la tercera part que
creu que és la positiva de deixar un Reglament que és obert, en el qual s’ha de parlar,
dialogar, d’aquest mateix Consell està segur que qualsevol apropament, qualsevol
resolució, qualsevol proposta que vingui de qualsevol entitat serà escoltada, com ha
estat debatuda i parlada, i la proposta que feia el senyor Domènech potser una
proposta, que segurament es pot parlar dintre del Consell i hi ha diferents entitats per
una mateixa disciplina s’han de buscar fórmules per participar, però això ha de néixer
d’un diàleg. Després d’una confrontació ha de néixer un diàleg i a partir d’aquí
propostes.
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La seva intervenció és bàsicament per dir que en cap moment ni el Reglament ni
l’Ajuntament ha negat subvencions ni col·laboracions a ningú. Qualsevol entitat del
municipi que pertany o no a algun òrgan té la possibilitat constituïda com a entitat,
només faltaria que no es poguessin constituir com a entitat, té el dret de demanar
subvencions.
El senyor Mingote continua exposant que el Centre d’Activitats de Muntanya ha
demanat equipament, s’ha col·laborat i s’ha prestat en algunes de les activitats
proposades. En qualsevol cas vol deixar clar perquè no hi hagi confusions i que el
membre del CAM tingui clar que qualsevol proposta sobre subvencions, entre d’altres,
està oberta a l’estudi com tota la resta d’entitats. No es limita.
La presidència indica que queden clars els plantejaments exposats i que en el missatge
i la intervenció de tots els grups està la voluntat buscar el diàleg i solucions, i espera
que el senyor Domènech també. S’han apuntat solucions i fins i tot s’ha fet alguna
proposta que es pot estudiar per tal de trobar el millor interès i la suma d’esforços pel
bé de l’esport en el municipi.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 12 (PSC-PM, ICV-EUA, PP)
Vots en contra: 2 (NOPP)
Abstencions: 2 (CIU)
Per tant i,
Vist que en sessió plenària de data 26 de març de 2009 es va aprovar definitivament el
Reglament de funcionament i organització del Consell de l’Esport Municipal de Parets
del Vallès.
Atès que els membres del Consell de l’Esport Municipal en sessió ordinària celebrada
el dia 22 de febrer de 2010, es van ratificar en els anteriors acords presos en sessions
de 11 de març i 20 de maig de 2009 en relació als canvis dels càrrecs de president,
vicepresident i secretari del Consell de l’Esport Municipal i van aprovar una nova
redacció per a l’apartat 3.4 del Reglament.
Atès el redactat proposat i acordat pels membres del Consell de l’Esport Municipal en
la referida sessió ordinària dels punts a modificar.
Atès el que disposa l’article 58 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en relació amb el procediment d’aprovació de les disposicions de
caràcter general.
El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament i organització del
Consell de l’Esport Municipal de Parets del Vallès, concretament, en els termes que
seguidament es concreten:
•

Es modifiquen els apartats 3.1. i 3.2. que queden redactats de la manera següent:
o
o
o

3.1. President: El regidor d’Esports.
3.2. Vicepresident: Un dels representants de les Entitats esportives del
municipi.
3.3 . Secretari: El coordinador de l’Àrea d’Esport.
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•

Afegir el punt 3.4 que queda redactat de la manera següent:
o

Només podrà formar part com a membre del Consell una entitat per
modalitat esportiva, corresponent a aquella de més antiguitat.
En el futur, aquest Consell analitzarà i tindrà en compte el creixement de la
població, el nombre d’habitants, les noves instal·lacions esportives i les
característiques en cada moment per admetre noves entitats d’una mateixa
disciplina esportiva

2. Sotmetre l’esmentat acord, juntament amb el projecte de la norma, a informació
pública mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita i en el
tauler d’anuncis de la corporació, durant un termini de trenta dies, transcorregut el qual
si no hi ha hagut reclamacions o al·legacions esdevindrà definitiu.

Serveis Territorials
7. Acordar, si correspon, la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa
Urbaser, SA, per al servei de neteja viària i recollida de residus sòlids
urbans per a l’any 2010
La presidència proposa la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa Urbaser, SA,
per al servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans per a l’any 2010, atès
que s’ha de redactar el plec de clàusules per a la licitació d’un nou contracte.
Continua explicant que s’està treballant en el futur plec de clàusules administratives
tant de la recollida d’escombraries com de la neteja viària. El calendari d’objectius de
treball és que abans de l’estiu s’aprovi el plec, a fi que es puguin presentar diverses
ofertes i cap a l’octubre/novembre adjudicar la concessió a la millor oferta per als
interessos de la institució, a fi que el servei pugui entrar plenament en funcionament a
principis del 2011.
Intervé el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i exposa que fer una altra pròrroga és
inevitable, però el seu grup creu que se n’han fet massa. En principi eren vuit anys,
durant aquests vuit anys que fa s’ha fet una pròrroga de dos anys més, a continuació
es fa una altra pròrroga d’un any, i successives pròrrogues. El NOPP creu que és un
tema que s’havia d’haver enfrontat molt abans i crear una infraestructura tant en
maquinària com en logística des de fa alguns anys. Això tindrà una repercussió. La
repercussió en la ciutadania és més gran que si s’hagués mirat a mitjà i llarg termini
des del final de la primera aprovació de la concessió, per això el NOPP s’absté perquè
és un tema que s’havia d’haver fet molt abans.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que estan en un carreró sense sortida.
És un tema que s’ha parlat i s’ha deixat moltes vegades i que calia afrontar-lo amb
valentia, però també calia afrontar-lo amb la màxima informació, amb tots els reculls
tècnics de com ha evolucionat en aquest temps la recollida selectiva, i per això
plantejar-se una nova contracta ben assentada, ben estudiada, i ben treballada de cara
als propers anys, perquè és un repte que té l’Ajuntament, que s’ha d’assumir i assolir
amb les màximes garanties possibles.
A CiU no li agrada que el contracte s’hagi prorrogat tantes vegades. En la comissió
informativa es va presentar un estudi, que fins ara no havia vist. És un estudi molt
detallat sobre la realitat del municipi i com es pot afrontar aquesta nova contracta. Per
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això, CiU entén que és necessària la pròrroga per redactar unes bones clàusules,
perquè abans de finals d’any surti el concurs i tenir un servei com demana la ciutadania
i a partir d’aquest servei, si funciona bé i la ciutadania està contenta, després es pot
parlar d’altres temes que seran necessaris posar-los al damunt de la taula amb
valentia, perquè realment el cost és molt important per al municipi i la ciutadania ha de
tenir molt clara la repercussió que tindrà.
El camí no és el que li hauria agradat, però valora molt positivament els dos elements.
Un, que s’ha presentat un estudi amb tot tipus de detall; i segon, que recull també el
que CiU va posar damunt de la taula, sobre que s’havia de redactar un estudi i que
s’havia de treballar d’ara en un futur, perquè ara no és el moment evidentment de
repercutir res al ciutadà, però sí en un futur. Com aquests dos temes es recollen, CiU
vota a favor de la pròrroga, entén i agafa el compromís de l’equip de govern, que la
pròrraga serà només per aquest any i que s’acabarà de cara a què sorti una nova
contracta que pugui fer realitat les necessitats de la ciutadania de Parets.
Pren la paraula la regidora del PP, la senyora Rueda, i exposa que la pròrroga del
contracte és inevitable i necessària, i el seu grup espera que es redactin les clàusules
en un futur i que puguin arribar a tenir un servei d’excel·lència per a tots.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC-PM, CIU, ICV-EUA, PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (NOPP)
Per tant i,
Vist que en data 5 de novembre de 1998 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el
contracte del servei de recollida d’escombraries i neteja pública del municipi i el
transport de residus al centre d’eliminació a l’empresa Urbaser, SA, per un període de
vuit anys, fins al 31 de desembre de 2006.
Atès que en data 5 de juliol de 2001 el Ple de l’Ajuntament va acordar prorrogar dos
anys la concessió amb l’empresa Urbaser, SA del servei de neteja viària i recollida de
residus sòlids urbans, fins al 31 de desembre de 2008, i ampliar el servei en un oficial
conductor, un peó de neteja i una màquina escombradora, i incorporar al servei les
millores d’increment de la neteja dels contenidors de residus sòlids urbans, recollida
discrecional de voluminosos.
Vist que un cop finalitzat el contracte, el Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de març
de 2009 va ratificar l’acord de pròrroga de la concessió del servei de recollida
d’escombraries i neteja viària adoptat per Junta de Govern de 5 de març de 2009 per a
l’any 2009.
Atès que l’Ajuntament té previst iniciar els tràmits per a la contractació de l’esmentat
servei en el decurs del 2010 i que és necessari durant la seva tramitació que es
continuï prestant el servei.
Vist l’informe tècnic.
El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Aprovar la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa Urbaser, SA per al servei
de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans per a l’any 2010.
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2. Aprovar les propostes de despesa que es detallen a continuació a favor de l’empresa
Urbaser, SA, corresponents a l’any 2010 pels conceptes que també s’indiquen:
Núm.
920100000592
920100000593
920100000594

Partida
2213 162 22733
2213 162 22737
2213 162 22738

Concepte
Recollida escombraries i neteja viària
Recollida matèria orgànica
Recollida de voluminosos

Import
1.166.169,17 €
86.552,89 €
25.872,00 €

8. Mocions de la Junta de Portaveus
La presidència dóna la paraula a la secretària, la qual explica que la Junta de
Portaveus en data 9 de març de 2010 va acordar per unanimitat les mocions que es
transcriuen a continuació, les quals queden aprovades per unanimitat del Ple:
“Moció relativa al nomenament d’un nou carrer a la Unitat d’actuació número 31
“carrer de Xaloc
Atès que en la urbanització de la primera fase de la Unitat d’actuació número 31 s’ha
obert un nou carrer, en què es troba situat un nou edifici industrial i terciari.
Atesa la conveniència i la necessitat de donar nom a aquest nou carrer.
Atès que, de conformitat amb l’article 81.3 de l’Ordenança de convivència ciutadana i
de la via pública, correspon al Ple de l’Ajuntament la denominació de les vies públiques
sense nom.
Vist que l’esmentat carrer forma part del polígon industrial de Can Volart en el qual
predominen els noms de vents, com Garbí, Mestral o Gregal.
La Junta de Portaveus per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar el nom de “Xaloc” per al nou carrer obert a la Unitat d’actuació número 31,
segons la ubicació que es reflecteix en el plànol adjunt i que s'incorpora a aquest acord.
2. Comunicar el present acord als organismes que en puguin resultar afectats i donarne la més amplia informació als veïns residents en l’entorn dels esmentats carrers.”
“Moció d’adhesió a la sol·licitud de concessió del premi nobel de la pau 2010 a la
Fundació Vicente Ferrer
Per part de la Federació de Municipis de Catalunya se'ns ha fet arribar la resolució que
han aprovat en data 25 de juny de 2009 i que és refereix a la sol·licitud de concessió, a
la Fundació Vicente Ferrer, del Premi Nobel de la Pau 2010 i que literalment diu així:
Davant la mort del cooperant a l'Índia, Vicente Ferrer, la Federació de Municipis de
Catalunya vol expressar el seu condol a la seva família i a les persones més properes
per aquesta irreparable pèrdua.
A més, els municipis de Catalunya volem expressar el reconeixement per la tasca que
Vicente Ferrer va dur a terme en vida per millorar les condicions de vida de les
persones més desfavorides de l'Índia, treballant també pel progrés dels seus pobles.
Després de la seva mort, la Fundació Vicente Ferrer, és el llegat que dóna testimoni de
la seva obra i que garanteix un futur i una continuïtat per seguir amb la feina empresa.
Per tot això, i per la intensa feina duta a terme en el progrés i la transformació de les
comunitats desfavorides des de fa 40 anys, des de l'FMC s'acorda:
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1. Sol·licitar que es concedeixi el Premi Nobel de la Pau 2010 a la Fundació Vicente
Ferrer.
2. Demanar que els ajuntaments, institucions i ciutadans de Catalunya s'hi adhereixin i,
si ho consideren oportú, proposin la candidatura de la Fundació Vicente Ferrer al Premi
Nobel de la Pau 2010.
Per tot l'exposat i compartint plenament la Resolució aprovada per la Federació de
Municipis de Catalunya s’aprova la seva adhesió.”
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que avui el Ple aporta un petit
gra de sorra per a aquesta fita que és molt important. És important que els ciutadans
tinguin consciència de la Fundació, que la coneguin millor, i que es faci tota la difusió
possible. Li consta que hi ha ciutadans de Parets que formen part de la Fundació, i CiU
està content que avui es porti aquesta moció i que s’aprovi.
La presidència indica que tots els presents valoren la tasca desenvolupada pel
cooperant Vicente Ferrer i esperen i desitgen que el Premi Novel de la Pau 2010
recaigui en aquesta persona que tan bona feina ha fet pels pobles i les persones
desfavorides.

9. Precs i preguntes
9.1. Intervé el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i explica que després de l’última
reunió de portaveus, a la qual va assistir un representant de Protecció Civil, felicita
aquesta entitat pel treball que van realitzar després de les inclemències
meteorològiques patides en el municipi. Per l’acció, l’esforç i el sacrifici, que van fer tots
els membres, que van aconseguir la màxima normalitat el més ràpid possible a Parets.
El NOPP vol fer constància de la felicitació als membres de Protecció Civil.
La presidència manifesta que tots coincideixen amb aquest fet, per la gran tasca que
van portar a terme. En la comissió informativa es va felicitar l’entitat, i està molt bé que
avui es recordi aquesta felicitació, que queda subscrita per tots els partits polítics i diria
que per la població en general, ja que avui ha estat parlant amb moltes persones que
comentaven que en el moment de la nevada Protecció Civil, Policia Local i els serveis
municipals treballaven per a la normalització d’una situació complexa i els esmentats
col·lectius van estar a l’alçada de les circumstàncies per normalitzar els efectes de la
forta incidència que va tenir la nevada.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, se suma al que ja va manifestar el seu grup a la
comissió i que el senyor alcalde també ha recordat, i felicita Protecció Civil, la Policia
Local i els serveis municipals, perquè van desenvolupar una tasca molt ben feta i creu
que s’ha de fer aquest reconeixement.
9.2. A continuació el senyor Martorell exposa que l’alcalde va donar una explicació
sobre les obres del carrer Sant Antoni i les dates en què finalitzarien, la setmana
passada per Ràdio Parets. El tram que va des de l’antiga casella fins a l’Asepeyo ja ha
tingut una sèrie d’endarreriments, per això pregunta si es pot mantenir la data que es
va donar sobre que al mes de juny s’acabarien les obres del primer tram. Pregunta si ja
es coneixen les dades sobre quan començarà el darrer tram, des de l’Asepeyo fins a
l’avinguda de Catalunya.
El senyor Martorell continua preguntant si l’equip de govern ja ha informat els veïns. A
CiU li consta que a alguns sí. Pregunta si s’informarà dia a dia els veïns sobre com ha
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estat i com esdevindrà tot aquest projecte a fi que estiguin tranquils. Afegeix que hi
haurà un canvi de termini tal com s’ha manifestat i vol saber-lo el més aviat possible.
9.3. El senyor Martorell exposa que davant l’actual situació econòmica, per tots
coneguda, pregunta per l’increment d’aturats dels últims dotze mesos a Parets.
Pregunta pel col·lectiu al que afecta més, com està el registre d’aturats, quines són les
edats més afectades, en definitiva conèixer un estudi en detall, perquè el que ha vist
fins ara publicat són dades globals.
Pregunta si s’han pogut recol·locar en empreses de Parets a aquests mateixos aturats.
Si s’han fet gestions i d’altra banda, pregunta quines han estat les empreses en
aquests darrers dos últims mesos que han tancat a Parets o han fet fallida. Coneix
algunes perquè s’ha publicat en els mitjans d’informació, però vol saber si hi ha alguna
més.
9.4. El senyor Martorell exposa que ha sortit publicat en els mitjans de comunicació que
el que fins ara havia estat director de Ràdio Parets està en una altra tasca. CiU li desitja
el millor, perquè s’ho mereix. Pregunta com ha quedat la muntada la nova direcció. Si hi
ha una persona responsable, si hi ha un equip responsable, si s’ha pensat en nomenar
a una altra persona, si el que més o menys coneixen ja és fix, en resum pregunta com
ha quedat el tema de la direcció de Ràdio Parets i la nova organització que
s’esdevindrà.
9.5. El senyor Martorell exposa s’ha realitzat una forta inversió en la sala de la
Cooperativa, perquè aquesta sigui una realitat, tal com és ara, i que els fons que es van
rebre del pla Zapatero van ajudar molt a què això fos així. Sap que hi ha una gran
demanda de sales i equipaments i Parets com a municipi ha guanyat en una sala
multiusos que permet fer usos culturals, entre d’altres. Pregunta quines són les
previsions de l’ús de la sala envers la demanda del públic. Pregunta si s’ha fet un estudi
previ a la inversió per saber si aquesta quedarà ben aprofitada. Pregunta si s’ha fet un
estudi sobres quantes hores donarà cabuda a entitats, si seran en dies lectius o no
lectius. Pregunta que en el cas dels caps de setmana que són els dies de més lleure
per part dels ciutadans, si es donarà un màxim de cabuda a activitats. Vol saber una
mica en definitiva el planin de l’equipament, el qual ha estat molt reivindicat.
9.6. El senyor Martorell exposa que en la zona de Ca n’Oms, al darrere del cementiri, hi
ha un nou parc infantil que espera ja fa molts mesos que sigui obert al públic. Està
acabat i tancat. Moltes persones pregunten quan es pensa obrir aquest equipament
d’esbarjo i per quin motiu a hores d’ara està tancat. Quins són els motius.
9.7. El senyor Martorell pregunta com està el tema dels contenidors soterrats de
l’aparcament de la Linera, que ha de donar servei a la zona, i quan s’obriran i estaran
operatius.
9.8. El senyor Martorell exposa que el Parc de la Linera des de fa mesos té un rètol en
l’entrada que informa de l’horari d’obertura i tancament. Actualment s’incompleixen els
horaris estipulats. Hi ha dies que està obert tot el dia, altres està obert, altres tancat, i
s’obre fora d’horaris. Els ciutadans estan una mica fora de lloc en aquest sentit.
Pregunta quin és exactament el seu horari. Ja que hi ha un horari, aquest s’hauria de
complir, perquè la ciutadania vol saber quan està obert i quan està tancat l’equipament.
9.9. El senyor Martorell indica que el passat 15 de febrer es va fer el lliurament a una
trentena de comerços locals del distintiu Ecomerç, en reconeixement al seu compromís
en l’òptima gestió ambiental, als quals atorga un valor afegit pel seu desenvolupament
en accions respectuoses amb l’entorn. En aquest acte de lliurament de premis només
hi eren presents la meitat dels comerços premiats, més o menys. Pregunta pel motiu de
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la baixa participació dels comerços premiats, tot i que es va realitzar en honor a
aquests i saben la importància que té el comerç en el teixit social. Reitera la pregunta
de la baixa participació, quan es va fer una campanya al respecte.
Pren la paraula el regidor de Comunicació, el senyor Mingote, i referent a la pregunta
relativa al Departament de Comunicació, explica que el senyor Jordi Seguer ha assumit
la direcció de Vallès Visió. Quedava un cert buit en la direcció de la Ràdio, que s’ha
cobert de la manera que explicarà. Indica que Visió és interessant per al municipi que la
direcció de Vallès Visió l’assumeixi una persona de Parets, ja que de ben segur que en
una estructura comunicativa com pot ser la televisió sempre pot donar un valor afegit.
Manifesta que el dia 25 de març s’inicien les emissions de manera definitiva i que tots
els paretans i paretanes podran veure el que a partir d’ara serà la seva televisió.
A nivell comunicatiu, la televisió determina bastant la composició del Departament de
Comunicació. Respecte a com queda configurada la Ràdio, ha de dir que Parets
històricament a nivell comunicatiu sempre ha tingut dues de les tres grans quotes
comunicatives com són els mitjans de premsa escrit i la Ràdio Municipal, molt
consolidada durant molts anys i el mitjà de comunicació de premsa escrita s’ha adaptat
al temps. Ara es tindrà l’última pota que faltava a nivell comunicatiu, que és la televisió,
que a més és televisió digital terrestre, i això significa una adaptació en molts dels
conceptes que significarà l’Administració. Amb això vol dir que el gabinet de
comunicació ha tingut diverses adaptacions. En un principi Pilar Pereira agafa la
responsabilitat de la coordinació de tot l’Àrea de Comunicació amb el seu conjunt, i
porta la coordinació de les tres grans potes comunicatives i ho fa de facto, perquè és
una responsabilitat ja que hi ha hagut uns moviments estructurals i s’està adaptant per
acabar de configurar el que serà el panorama comunicatiu del municipi. Diu que s’ha
d’acabar d’adaptar, perquè hi ha hagut una nova responsabilitat que recau en el Jesús
Martínez, que és l’Àrea d’Innovació i Noves Tecnologies, molt relacionada amb tot
l’Àrea de Comunicació.
Indica que tot l’Àrea de Comunicació va tirar endavant amb el benentès que la nova
aplicació, els nous aplicatius tecnològics de les noves tecnologies, de fet la Ràdio
Municipal ja se sent amb digital. És una de les poques ràdios que per les adaptacions
se sent en digital.
El senyor Mingote continua explicant que el gabinet de comunicació ha tingut aquestes
modificacions tractades i consensuades amb tot el Departament, que funciona de
manera conjunta, amb la polivalència que ara es requereix i que també respon
evidentment a allò que es recorda sempre als pressupostos que és el tema de
l’optimització de recursos i intentar amb els mínims recursos treure els millors resultats.
En l’esmentada Àrea s’ha intentat això.
Com el tema de les noves tecnologies requerirà un debat i informació, el dia 18 tindrà
lloc una comissió informativa, en què s’explicarà el Pla Avanza en noves tecnologies i
es s’informarà dels nous aplicatius, en el qual hi ha el sistema d’Internet amb la nova
pàgina web, entre d’altres qüestions. El dia 18 de març s’aprofundirà més amb
l’estructura comunicativa i de noves tecnologies.
Pren la paraula la regidora de Cultura, la senyora Lloret, i respecte a la pregunta de la
sala de la Cooperativa, exposa que es va fer una inversió en aquesta sala per treure el
rendiment màxim, sobretot pel que fa a la participació de les entitats, però no només de
les entitats, sinó d’algunes activitats que habitualment l’Ajuntament ja programava i
tenien lloc en altres sales, s’encavirà en aquest espai que és més adient i se li pot
treure més rendiment.
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Quant a la pregunta de l’horari, la sala estarà oberta tots els dies de la setmana,
inclosos els caps de setmana. Ara estan en un període en el qual pel que fa a les
entitats es recullen les instàncies i les demandes tant per assajar o per desenvolupar la
seva activitat. Si ho recordeu, si vau anar a la inauguració, hi ha uns armaris que s’han
de destinar a les entitats. Ara estan en aquest període. Hi ha entitats que fa temps que
van fer la demanda d’utilitzar-la com és el cas de les Colles, i estan pendents d’uns
petits canvis a les portes que s’ha de posar un sistema electrònic i en breu podran
començar a assajar.
La senyora Lloret explica que alguns dels actes i activitats de l’Ajuntament ja estan
programats, i aquest dissabte tindrà lloc el primer cafè teatre en aquest espai, que
permet un aforament més ampli que al teatre de Can Butjosa on es feia antigament.
Hi ha algunes activitats programades des de la Regidoria de Gent Gran i Igualtat. Una
d’elles és el sopar de dones que tindrà lloc el 26 de març, i hi ha d’altres actes puntuals
de la Regidoria de Gent Gran, com els balls dels avis que es podran efectuar en
aquesta sala, que té més amplitud, qualitat i comoditat per a aquest sector de la
població.
S’han programats també uns tallers d’expressió artística per la gent gran. Actualment
tot i que hi ha algues activitats que es començaran a fer, creu que la feina de
l’Ajuntament és un cop recollides totes les instàncies de les entitats, donar-li cabuda
perquè no se solapin, i quantes més entitats en facin ús, millor, i de mica en mica el
funcionament de la sala anirà dient totes aquelles activitats que es poden encabir, que
són oportunes que es traslladin a la sala o altres que es puguin generar de noves.
L’interès de l’equip de govern és donar el millor rendiment possible des de l’Ajuntament
i les entitats.
Pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, i arran de la pregunta
formulada pel senyor Martorell a l’entorn de l’èxit o no èxit de participació de l’acte de
lliurament de premis Ecomerç, ha de dir que simplement contesta perquè la pregunta
s’adreça a Medi Ambient, però que perfectament la podria contestar també la regidora
de Comerç, perquè és una iniciativa transversal que es fa des d’ambdues regidories.
Explica que no és que vinguessin només la meitat dels premiats, sinó que els premiats
que van ser tres, estaven allà i van recollir el seu premi. El premi era corresponent a la
millor iniciativa en matèria mediambiental pel que feia a l’exercici 2009, per bones
pràctiques i el que és el distintiu i l’etiqueta que popularment es coneix com a Ecomerç,
va ser llargament recollida amb interès per part de tots els assistents.
Dir que eren bastants i nombrosos els comerciants i els comerços assistents, pel cap
baix hi havia unes trenta o quaranta persones en la sala aquell dia i dir en tot cas, això
no sap si ho justifica o no, que hi va haver alguna absència i que aquesta absència no
té cap altra justificació que la de la pròpia inclemència del temps. El dia 15 de febrer
precisament es va buscar una hora apropiada demanada pels comerciants a les 21 h,
però a més a més es va posar a ploure, i és possible que faltés algú, però pot molt bé
assegurar que les persones assistents van recollir amb molta il·lusió la seva etiqueta, i
fins i tot es va presentar gent a l’acte demanant afegir-se al conveni per poder
incorporar-se a l’etiqueta més endavant. Està clar que el procés era obert, que era un
acte de començament, d’arrencada, de punt de sortida i que a partir d’ara, i des del
punt de vista transversal, es treballarà per poder, entre d’altres coses, contribuir a la
dinamització econòmica i comercial del municipi a partir d’aquesta nova etiqueta i
marca que han generat.
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La presidència explica que el dia 18 de març tindrà lloc una comissió informativa de
Serveis Generals, en la qual es comentarà el Pla Avanza i s’aprofitarà per explicar els
temes de comunicació i d’ocupació.
Respecte a la pregunta del parc infantil, explica que aquest no s’ha obert bàsicament
perquè no hi ha hagut la recepció de l’obra, ja que hi ha hagut deficiències en la
recepció de les obres, no del parc, sinó d’un altre àmbit. El parc no s’obrirà al públic fins
que no es recepcionin definitivament totes les obres d’urbanització de l’àmbit,
bàsicament en el lloc on hi ha el pont, el torrent de Ca n’Oms, que és un tema que calia
concretar.
Pel que fa a les obres del carrer Sant Antoni explica que la primera fase està prevista
en dues fases. Una, a principis d’abril, passada Setmana Santa ja estarà feta, i
comprèn el tram des de Via Piquer fins a l’avinguda de Lluís Companys, que és l’àmbit
que s’està desenvolupant.
Ja es va comentar que hi ha havia hagut moltíssims problemes per les pluges, ja que
en el mes de gener i febrer més del 60% dels dies ha plogut, i va agafar en el pitjor
moment de l’obra, ja que s’estava fent el moviment de terres.
El ritme que es portava era constant no amb molta activitat, però sí constant. Les
pluges han dificultat les tasques. Des de fa una setmana les obres han patit un canvi
important en aquest àmbit i en dues setmanes es veurà un canvi molt significatiu.
L’acabament de les obres es preveu a finals del mes de juny, principis de juliol, fins al
carrer de la Fàbrica. L’inici de la segona fase es preveu a finals de juliol, principis
d’agost a fi d’acabar-les a finals d’any.
La presidència continua explicant que es mantenen reunions continuades amb els
veïns i ara són més intenses i participatives en l’elecció d’alguns dels materials que han
de formar part del carrer.
Els botiguers estan molts preocupats per l’efecte de les obres, ja que aquestes estan
produint una pèrdua econòmica en els seus negocis. L’Ajuntament ja va explicar que es
redactaran unes bases per a l’atorgament de subvencions als negocis afectats, tal com
es va fer amb les obres de l’avinguda de Lluís Companys.
Pel que fa a les preguntes del parc infantil i dels contenidors, el regidor de Serveis pren
nota per al seu compliment.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La secretària accidental

Vist i plau
L’alcalde
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