ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL
VALLÈS
Identificació de la sessió
Sessió número: 8/2010
Caràcter: ordinari
Data: 23 de setembre de 2010
Horari: de 20 a 21.40 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
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
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP
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
Sònia Ramírez Domínguez, interventora
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

No hi assisteix
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP

Excusa l’assistència
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista
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Ordre del Dia
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Serveis Generals
2. Aprovar, si procedeix, el Compte General corresponent a l'any 2009 de l'Ajuntament de
Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i de
l’empresa municipal Habitaparets, SL.
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a les retencions per les mesures de reducció
de les despeses salarials als empleats públics.
4. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 2/2010.
5. Aprovar, si escau, la modificació de la plantilla de personal de la corporació.
6. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de la Memòria justificativa de la comissió d’estudi
per a la gestió del servei de residència per a la gent gran i iniciar els tràmits de constitució
d’un consorci.
Serveis Personals
7. Acordar, si correspon, l’acceptació de l’aportació econòmica atorgada per la Generalitat de
Catalunya per al sosteniment del centre Escola de Música durant el període gener - agost
2010.
Serveis Territorials
8. Acordar, si escau, l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del Sector UP 5 Circuit
del Pla general de Parets del Vallès.
9. Emetre informe favorable a la localització d'un establiment comercial col·lectiu a la zona
comercial IVECO.
Moció Junta de Portaveus
10. Proposar a la Secretaria General de l'Esport la candidatura de Miquel Luque i la de
Joaquim Rodríguez, per rebre el Premi Catalunya de l'Esport 2010.
11. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si s’escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova l'esborrany de l'acta del dia 8 de juliol de
2010.
Serveis Generals
2. Aprovar, si procedeix, el Compte General corresponent a l'any 2009 de l'Ajuntament
de Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal
d'Ensenyament i de l’empresa municipal Habitaparets, SL
Pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que en els mesos passats
de juny i juliol es van presentar les liquidacions de l'exercici 2009 del pressupost i dels
comptes generals de l'Ajuntament, del Patronat Municipal d'Ensenyament i de l'empresa
municipal HabitaParets, SL.
Tota la documentació que integra el compte general ha estat a disposició dels membres de
la Comissió Especial de Comptes, la qual el dia 29 de juliol de 2010 va elaborar i signar un
informe favorable als comptes generals de l'exercici anterior, es va procedir a l'exposició
pública, i no s'ha presentat cap reclamació ni objecció, per això es proposa avui al Ple
aprovar el Compte General de l'any 2009 de l'Ajuntament, del Patronat Municipal
d'Ensenyament i de l'empresa municipal HabitaParets, SL, trametre l'acord i el Compte
General a la Sindicatura de Comptes i finalment incorporar en el compte del patrimoni els
resultats pendents d'aplicació generats en l'exercici 2009.
Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup s'absté. Ha
consultat la documentació del pressupost del 2009, i comentarà algunes qüestions encara
que sigui puntualment, tot i que ja s'ha fet la comissió, però com ara és el moment en què
s'aprova vol fer algunes manifestacions.
Indica que analitzats més detingudament els comptes al NOPP li sorprèn que el capítol
d'ingressos de l'Ajuntament només tingui un tant per cent d'execució del 74,58%. És un
percentatge bastant baix.
Pel que fa al capítol de despeses, en relació al capítol VI de les inversions només hi ha un
nivell d'execució del 41,85%. No s'ha arribat al 50% d'execució del capítol VI.
En les últimes modificacions del pressupost del 2009, a finals de novembre o principis de
desembre, es van modificar fonamentalment dos apartats. Un relatiu al Pla d'ocupació, i es
va incrementar el pressupost en 203.572 € i l'altre, relatiu a la partida d'ajudes socials amb
202.655 €. En aquell moment el NOPP va manifestar que li sobtava que les modificacions es
produïssin a finals d'any, ja que s'havien d'haver fet abans, perquè sinó no hi havia temps
material per executar-les. Després de pensar sobre l'esmentada qüestió i en el tema de la
liquidació del pressupost, ha deduït que probablement aquestes modificacions es van
efectuar sabent que no es complirien. Es van incrementar les partides que com a resultat
donen que l'Ajuntament té superàvit, perquè preveu gastar uns determinats diners en plans
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d'ocupació a finals d'any, que no els gasta, perquè no té temps i llavors s'incrementen les
partides que donen lloc a un superàvit a finals d'any.
La senyora Martí continua explicant que el NOPP ha trobat pagaments curiosos, sobretot
tenint en compte que en els pressupostos de 2009 i 2010 s'havien d'aplicar mesures
restrictives a causa de la situació de crisis, que no és pas nova, sinó que ja fa temps que
s'arrossega. Analitzats només alguns pagaments, perquè no es poden mirar tots perquè són
mils els pagaments que hi ha, ha trobat alguns de curiosos. A alguns ja s'havien referit
alguna vegada, com per exemple el pagament de 12.000 € destinat a la tramitació de la
documentació per sol·licitar que l'Ajuntament fos inscrit a la Llei de barris. En el seu moment
el NOPP ja va criticar aquesta qüestió, ja que l'Ajuntament té suficients tècnics per elaborar
aquests documents i no cal externalitzar-los. Aquesta és una mostra que no s'apliquen
polítiques de contenció.
Una altra mostra en què es veu que no s'apliquen polítiques de contenció és pel fet que
s'han pagat 13.920 € per a la redacció de la Carta del Paisatge. Són bastants diners i de
moment només ha vist un plànol.
El NOPP va corroborar una dada, que ha reiterat altres vegades, però que en un pressupost
tancat adquireix un valor que no té capacitat de contradicció, com és el tema del deute. Al
2009 es va pagar cada dia de l'any, inclosos els dies festius, 6.110 €. És el pagament d'un
deute molt important. Cada dia quan es lleven l'Ajuntament ha de portar als bancs 6.110 €.
Són molts diners.
Curiosament i no es diu en aquesta política de contenció és que s'han produït unes
modificacions en el pressupost. Una en la partida de comunicació social i participació.
L'esmentada partida tenia un pressupost de 778.723 € i en un moment donat es produeix un
increment de 291.136 €. És a dir que una partida de comunicació social i participació, que en
el moment del pressupost es va dir que era una partida que es contenia, resulta que durant
el procés del 2009 s'incrementa un 40%.
La senyora Martí continua exposant que la partida de Promoció i difusió cultural,
pressupostada en 1.279.000 € es produeix un increment durant l'any de 823.000 €, és a dir
un 70% més. També aquesta partida s'havia fet servir per dir que s'estava elaborant un
pressupost de contenció. En canvi hi ha una partida de seguretat que disminueix, i s'ha de
tenir en compte que temps de crisis caldria augmentar la seguretat.
En relació amb el que abans ha dit de la modificació, la partida de promoció econòmica i
ocupació només està al 50% d'execució. Això ve en relació amb el que ha dit anteriorment
sobre la modificació efectuada a finals d'any, la qual no es va executar, sinó que va anar a
incrementar “superàvit”.
Al NOPP li han sorprès dues coses més. Una, el pendent de cobrament. Els pendents
cobrament que hi ha a l'Ajuntament en la liquidació dels comptes, que es fan pendents
cobrament de cinc anys enrere. Observa com una dada preocupant, que el pendent
cobrament del 2008 s'ha triplicat respecte al del 2007. Suposa que és en relació al tema
la crisis, però és certament preocupant.

de
de
de
de

La ràtio legal del deute viu, que és la dada més important de la liquidació del pressupost
passa del 45,72% del 2008 al 59,49% al 2009, amb un increment de més de 14 punts de la
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ràtio legal del deute viu. Una dada bastant preocupant. Per l'exposat el vot del NOPP és
d'abstenció.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que han estudiat el tema, i hi ha
alguns punts que són preocupants, com el fet d'estar a un 74% d'execució, però valora que
l'esmentada execució en els temps que corren és complexa i les mesures restrictives
anaven una miqueta preveient com s'havia explicat i CiU creu que amb això sí que s'ha estat
curós, perquè ha estat molt ben presentat i explicat per la situació de crisis actual.
Totes les forces polítiques estaven d'acord en potenciar els plans d'ocupació i els ajuts
socials en les partides del 2009. En el 2009 no estaven previstes, però suposa que sortiran
al 2010, per això deixa aquesta reserva.
El senyor Martorell continua exposant que hi ha temes que es poden millorar i que la
voluntat és aquesta, però a CiU li preocupen aquests temes i des d'aquest punt de vista i
entenen que l'exposició de l'equip de govern ha estat correcta i les persones que ho han
elaborat, CiU s'absté.
Prèvia la vènia, pren la paraula la interventora, i exposa que respecte al grau d'execució dels
ingressos que es parlava d'un 74%, explica que és el total que hi ha dels ingressos ordinaris
i ingressos de capital. En el cas dels ingressos ordinaris sí que s'ha assolit el percentatge del
grau d'execució normal que és del 100% o s'apropa molt. El 74% és baix en virtut que els
ingressos de capital que venen per finançar inversions no s'han assolit i tampoc la despesa
s'ha executat.
Pel que fa al que s'ha dit sobre que s'ha triplicat el pendent de cobrament del 2008 respecte
al del 2007, explica que hi ha una inversió molt important que és la de Can Volart, en què
s'han fraccionat i ajornat quotes urbanístiques, i que fins al 2011 no acabarà l'execució i el
cobrament d'aquestes.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 9 (PSC-PM, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 5 (NOPP, CIU)
Per tant i,
Atès que en sessions del dia 22 de juny i 15 de juliol de 2010 es van presentar les
liquidacions de l’exercici de 2009 dels pressupostos de l’Ajuntament i del Patronat Municipal
d’Ensenyament, dels comptes generals de l’Ajuntament de Parets del Vallès, del seu
organisme autònom, el Patronat Municipal d’Ensenyament, i de l’empresa municipal
HabitaParets SL, i han estat a disposició dels membres de la Comissió Especial de Comptes
tots els estats, llibres i resta de documentació que integra el Compte General de l'Ajuntament
de Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament, i de
l’empresa municipal HabitaParets, SL.
Atès que en la sessió de data 29 de juliol de 2010 la Comissió Especial de Comptes va
procedir a elaborar i signar un informe favorable dels comptes generals de l’exercici de 2009
de l’Ajuntament de Parets del Vallès, del Patronat Municipal d’Ensenyament i d’HabitaParets,
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SL, i es va procedir a l’exposició pública dels comptes de referència.
Atès que en data 5 d’agost de 2010 es va publicar en el BOP l'edicte d'exposició pública de
l’informe de la Comissió i dels comptes de referència, per un termini de quinze dies i vuit
més, fins el 6 de setembre de 2010, i que durant aquest termini no s'ha presentat cap
reclamació ni objecció, segons ho certifica el secretari de la corporació.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Aprovar en els seus propis termes i d'acord amb l'informe emès per la Comissió Especial
de Comptes, el Compte General corresponent a l'any 2009 de l'Ajuntament de Parets del
Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i de l’empresa
municipal HabitaParets, SL.
2. Trametre el present acord, juntament amb el Compte General de l'Ajuntament, del
Patronat Municipal d'Ensenyament i d’HabitaParets, SL a la Sindicatura de Comptes.
3. Traspassar al Compte de Patrimoni els Resultats Pendents d’Aplicació generats a
l’exercici de 2009.
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a les retencions per les mesures de
reducció de les despeses salarials als empleats públics
La presidència indica que s'explicaran conjuntament els punts 3 i 4 de l'ordre del dia, ja que
estan relacionats.
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que com a
conseqüència del Decret 8/2010, de 20 de maig, referent a l'adopció de mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que va proposar el govern central, la xifra
que s'ha calculat des de Recursos Humans, a resultes de la reducció salarial dels
treballadors i dels càrrecs electes i de les aportacions dels grups municipals de l'Ajuntament
és de 116.404,24 € i la mateixa reducció en el Patronat Municipal d'Ensenyament és de
67.000,70 €. Pel que fa a HabitaParets, SL és de 2.644,73 €. S'obté una xifra global si
sumen els conceptes de l'Ajuntament i del Patronat, que són els que presentaran la
modificació per un import de 183.404 €, i seguint les directrius de l'aplicació del Decret
s'havien de destinar en primer lloc, si l'Ajuntament tenia romanent negatiu s'havia d'aplicar la
xifra resultant que en el cas de Parets és de 183.404 € a eixugar una part del romanent.
Com aquest no és el cas del municipi, es passa a la segona mesura que proposava el
Decret, que és que si hi ha deute, aquest s'ha de reduir, per tant seria una amortització
anticipada del deute que aquest sí que és el cas de l'Ajuntament de Parets.
La senyora Lloret continua explicant a tall informatiu que si no haguessin tingut deute, i si
algun ajuntament no en té poden destinar l'import a inversions.
En el cas de Parets és per amortitzar una part del deute. Per aquest motiu avui es porta al
Ple aquesta proposta d'acord per aprovar la modificació de crèdit, amb el seu tràmit
d'informació pública corresponent.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup s'abstindrà en el punt número
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4, de la modificació de crèdit, per tres raons, les quals va exposar el dia en què es va
acordar el tema de les retencions.
En primer lloc, tot i entendre que aquesta és una obligació imposada per un Reial decret, el
NOPP no ho comparteix. No comparteix el fet que s'hagi produït una reducció tan dràstica
dels sous a nivell d'Estat i en canvi no s'hagi acompanyat de mesures que també haurien
permès produir estalvis. És una mesura una mica facilona de prendre per part del govern,
perquè tants caps tants barrets, s'aplica un tant per cent i surten uns números clars i
continguts. En canvi aplicar altres tipus de mesures com per exemple combatre el frau,
aplicar alguns impostos a la banca o controlar els processos de construcció, és més
complicat i el govern ha tirat per la via fàcil. El NOPP no comparteix aquesta mesura que
s'ha portat per facilona i aïllada.
En segon lloc, des del punt de vista local vulnera el conveni subscrit amb els treballadors de
l'Ajuntament que es va signar en el seu dia. No sap com ha evolucionat aquesta qüestió, si
s'ha esmenat el conveni o si s'ha buscat algun tipus de negociació amb el personal.
En tercer lloc, perquè no ha anat acompanyat en la reducció d'altres despeses, sobretot
despeses del capítol II, que són les que s'haurien d'aplicar i fort. A nivell local haurien de
veure que el pressupost de l'Ajuntament també s'aprimava en el que suposa capítol II. Per
les tres raons exposades, el NOPP s'absté.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que no ha de dir res sobre el punt tres,
perquè es tracta d'un donar compte, en què es concreten els diferents imports dels ens.
Respecte al punt quatre ha de dir que CiU entén que és un acord al qual s'ha arribat a nivell
d'Estat. És un Reial decret que s'ha d'aplicar i que no preveu altres mesures. Valora
positivament que el Reial Decret ofereixi diferents possibilitats als ajuntaments en funció de
la seva situació econòmica. CiU ha manifestat reiteradament que és molt positiu eixugar el
deute.
Continua explicant que no és una xifra gaire important, però que ajuda a reduir i amortitzar el
deute, i es compleix el Reial Decret. La primera possibilitat no la podien aplicar, però sí la
segona. Entén s'ha aplicat bé i que la resta d'opcions es poden interpretar com es vulguin.
Afegeix que els ciutadans han de tenir clar que hi ha un Reial Decret que s'ha d'aplicar i que
els ajuntaments tenen molt poc marge de maniobra.
CiU hi està d'acord amb que s'apliqui el suplement de crèdit per reduir l'amortització de
préstecs, perquè així s'aprimarà el gruix de préstecs, aquesta famosa bola de neu, que el
seu grup ha dit moltes vegades i encara que sigui molt poca la reducció, que sigui el
suficient per eixugar una mica més el deute.
Els membres del plenari prenen coneixement del Decret d'Alcaldia següent:
“Exp.P39-284/10 Aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, en relació a les
mesures de reducció de les despeses salarials als empleats públics
Atès que l’aprovació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, implica la modificació
obligatòria de l’estructura retributiva dels empleats municipals de l’Ajuntament de Parets del
Vallès.
Vist que el Ple municipal de data 15 de juny de 2010 va aprovar l’aplicació de les mesures
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 - Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila,
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 - Fax.93 573 88 89
oac@parets.org

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax.93 573 99 98
oac@parets.org

de reducció de les despeses de personal dels empleats públics previstes en l’esmentat
Reial Decret Llei 8/2010, amb efectes de l’1 de juny de 2010.
Fent ús de les atribucions que m’atorga la legislació vigent
RESOLC:
1. Aprovar la retenció total de 186.049,67 euros previstos pel període comprès entre l’1 de
juny i el 31 de desembre de 2010 del personal de l’Ajuntament, Patronat Municipal
d’Ensenyament, i de l’empresa municipal HabitaParets,SL, segons detall:




Ajuntament
Patronat Municipal Ensenyament
HabitaParets, S.L.

116.404,24 €
67.000,70 €
2.644,73 €

2. Destinar l’import abans esmentat a les finalitats per ordre de preferència previstes a
l’article 14.1 del Reial Decret Llei 8/2010.
3. Donar compte de la present resolució a la propera sessió plenària que es celebri.
4. Comunicar la present resolució a l’empresa municipal HabitaParets, SL.
Parets del Vallès, 15 de setembre de 2010”
4. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament
2/2010
D'acord amb les intervencions efectuades anteriorment, les votacions són les següents:
Vots a favor: 11 (PSC-PM, CIU, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (NOPP)
Per tant i atès que,
Atesa l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins de l’exercici que no
disposen de la dotació pressupostària suficient i que no poden demorar-se fins l’exercici
següent.
Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, la Secció segona del
Capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat Reial Decret, en matèria de
pressupostos i el Capítol II sobre modificacions de crèdit de les Bases d’Execució del
pressupost vigent.
Atès l’informe d’intervenció.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
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1. Aprovar la modificació de crèdits MCPle/2/2010 del Pressupost vigent de l’Ajuntament,
mitjançant suplements de crèdit per un import de 183.404,94 € finançats amb baixa de
crèdits, per aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, d’adopció de mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, augmentant les partides que tot seguit es
relacionen:
Despeses a finançar:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida
3001.011.91300

Descripció
AMORTITZACIÓ
PRÉSTECS
ALTRES
ENTITATS
(AMORTITZACIÓ ANTICIPADA Reial Decret Llei 8/2010)
TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT
AMORTITZACIÓ ANTICIPADA 2010 PRÉSTECS REIAL
DECRET LLEI 8/2010

Import
183.404,94

183.404,94

Total crèdits augmentats............................................ 183.404,94 €
Finançament:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
1290.920.12500

4532.320.41000

Descripció
REDUCCIÓ
DESPESES
SALARIALS
EMPLEATS
PÚBLICS I CÀRRECS ELECTES - AJUNTAMENT (per
aplicació del Reial Decret Llei 8/2010)
APORTACIÓ
DESPESA
CORRENT
PATRONAT
(REDUCCIÓ DESPESES SALARIALS EMPLEATS
PÚBLICS per aplicació del Reial Decret Llei 8/2010)

Import
116.404,24

67.000,70

2. Iniciar el tràmit d’informació pública de l’expedient de modificació de crèdits
MCPle/2/2008, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i
l’article 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que l’expedient
romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, comptats des del següent a la
publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació de
reclamacions, i s’entendrà definitivament aprovat en el supòsit de no presentar-se’n cap.
S'incorpora a la sessió la regidora Susanna Villa.
5. Aprovar, si escau, la modificació de la plantilla de personal de la corporació
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Personals, el senyor Mingote, i exposa
que vist l’article 27 del decret 214/1990, de 30 de juliol, que disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis,
ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar
l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa
interna. Dir que en aquest cas respon a dos d'aquests preceptes, un d'ampliar i l'altre de
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millorar i també respon als criteris d'organització del propi departament.
El senyor Mingote continua explicant que la modificació respon a una millora en l'estructura
organitzativa dels comandaments del cos de la Policia Local, i aquesta millora dota de dues
places de sergents a la Policia Local, que en aquest moment no hi són, i les dues places de
caporals que cobririen aquests llocs estaran cobertes amb les places de dos agents.
La modificació respon a la voluntat de la Regidoria i la Institució de millorar i reforçar el cos
de la Policia Local, per aquesta raó es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords
següents:
1. Modificar la plantilla de personal de la corporació en el sentit de crear dues places de
sergent i dues de caporal, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2010.
2. Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació vigent i a
comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents administracions.
Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup vota a favor,
encara que indicarà dues qüestions. Una, que quan s'aproven els pressupostos
s'acompanya de l'aprovació de la plantilla. No sap si en té prou informació, però ha de dir
que algunes vegades ha vist canvi de plantilla sense que s'hagi acordat al Ple, tot i que es
necessita un acord del Ple com el d'avui.
El NOPP manifesta que la modificació de la plantilla s'hauria d'acordar sempre pel Ple, però
creu que alguna vegada pot haver hagut alguna modificació que no hi hagi hagut l'acord de
Ple i s'ha pal·liat en el moment de l'aprovació del pressupost. Afegeix que actualment
l'Ajuntament té una plantilla molt important de funcionaris i de laborals i que els laborals
superen els funcionaris.
Respecte a l'esmentada qüestió, el NOPP vol estar informat de les convocatòries que es
portaran a terme i dels sistemes i els mètodes que s'utilitzaran en les esmentades
convocatòries que es tiraran endavant per cobrir les places. En qualsevol cas, el seu grup
està a favor de la modificació de la plantilla.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el seu grup està totalment d'acord amb
la proposta. Creu que va haver-hi una exposició, que la van poder valorar tots i des d'aquest
punt de vista la promoció interna està garantida, fet que el posa cofoi, ja que els agents han
de tenir aquesta possibilitat de promoció, i que vegin que és interessant continuar al
municipi.
Continua explicant que aquesta promoció farà que hi hagi una reestructuració que permetrà
crear dues places més de sergent i dues de caporal, i tos els equips tindran el seu sergent i
caporal, fet que garanteix un millor aprofitament dels recursos i una millor professionalitat,
perquè estaran més controlats i assessorats. Per la importància que té per a CiU el tema de
la seguretat ciutadana, sobretot en aquests dies que toquen, creu que és un pas important
la reestructuració amb la modificació de plantilla.
La presidència indica que amb la voluntat que ha manifestat el representant de CiU, tots els
grups voten a favor.
Per tant i,
Ateses les necessitats de plantilla sobrevingudes en aquest exercici com a conseqüència de
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la reorganització del servei de Seguretat Ciutadana d’aquesta corporació.
Vist que l’article 27 del decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis,
ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar
l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa
interna.
Vist que l’article 22.2 i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal,
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Modificar la plantilla de personal de la corporació en el sentit de crear dues places de
sergent i dues de caporal, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2010.
2. Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació vigent i a
comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents administracions.
6. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de la Memòria justificativa de la comissió
d’estudi per a la gestió del servei de residència per a la gent gran i iniciar els tràmits
de constitució d’un consorci
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Socials, el senyor Torio, i explica que
avui presenten una proposta que culmina un llarg procés iniciat en l'anterior legislatura, amb
la ferma decisió del consistori de posar en marxa al municipi una residència assistida i un
centre de dia per a la gent gran.
La residència avui és una realitat. Parets té un magnífic equipament situat estratègicament
al bell mig del poble, amb una qualitat constructiva i paisatgística de divisió d'honor i ara és
el moment de posar-la en marxa. Això ha comportat un procés llarg i complicat, que es va
iniciar en aquesta mateixa sala al mes de juny amb l'inici de l'expedient per a l'exercici de
l'activitat econòmica del servei de residència, que és un pas previ per posar-la en
funcionament.
El senyor Torio continua explicant que es va constituir una comissió d'estudi formada per
l'alcalde, dos regidors, la coordinadora de Serveis Socials, la interventora, el secretari de la
corporació i el coordinador de l'Àrea de Serveis Territorials. La comissió d'estudi sobre la
residència indica que aquesta hauria de quedar integrada dintre de l'àmbit de la xarxa de
Serveis Socials d'Atenció Pública. La residència ha estat promoguda íntegrament per
l'Ajuntament de Parets del Vallès, mitjançant aprofitaments urbanístics a fons estatals,
romanents positius de tresoreria i crèdit sol·licitats a l'efecte.
En la primera conclusió es descarta el concurs públic, perquè no optin empreses de caràcter
privat a la gestió de la residència, per això és necessari establir un conveni entre
l'Ajuntament i una de les dues entitats susceptibles de portar la gestió des de l'àmbit públic.
En aquest cas l'Hospital Asil de Granollers i el Consorci Sanitari de Mollet.
La tercera conclusió important de la comissió d'estudi és que la fórmula més idònia és crear
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una entitat vinculada a l'Ajuntament i una de les dues entitats esmentades. La fórmula de
crear una entitat vinculada seria el consorci. El consorci, com tots saben, es caracteritza per
una entitat pública de caràcter associatiu que poden constituir els ens locals amb altres
administracions públiques per finalitats d'interès comú o també amb entitats privades sense
ànim de lucre que tingui finalitats d'interès públic. El consorci té una naturalesa voluntària.
Es pot crear i es pot desfer. Té una personalitat jurídica pròpia per crear i gestionar serveis i
activitats d'interès local comú.
L'Ajuntament vol anar més enllà amb la figura del consorci del que seria no només gestionar
la residència, sinó altres serveis de caràcter públic vinculats a la gent gran com també la
dependència, que ara per ara, i amb la llei de la dependència és competència municipal.
De conformitat amb la comissió d'estudi i amb l'acord dels assessors jurídics que han
acompanyat el procés, en aquest cas el Gabinet Faura - Cases, que van informar en les
corresponents comissions informatives a tots els grups municipals, es proposa prendre en
consideració i aprovar inicialment la memòria justificativa, el projecte d'Estatuts i la
documentació complementària elaborada per la comissió d'estudi per a l'exercici de
l'activitat socioeconòmica dels Serveis de Residència, Centre de Dia i altres serveis
assistencials per a la gent gran, per part de l'Ajuntament de Parets del Vallès i iniciar
l'expedient de constitució d'un consorci.
En el segon punt es proposa incoar expedient per a la creació d'un consorci amb la
Fundació Sanitària de Mollet.
El senyor Torio explica els motius pels quals es crea el consorci amb la Fundació Sanitària
de Mollet sense desmerèixer l'oferta i el projecte que va presentar l'Hospital Asil de
Granollers, que es va comentar en la comissió informativa abans del Ple.
Indica que el Consorci Sanitari de Mollet és el primer referent sanitari. També ho és
Granollers en totes aquelles activitats sanitàries, amb les quals no compta Mollet, però la
primera referència és l'Hospital de Mollet. Per l'Ajuntament és un punt de referència, perquè
les persones que estiguin a la residència i hagin de ser traslladades i ateses per la sanitat
pública s'han de portar i tractat a l'Hospital de Mollet i consegüentment els professionals de
Mollet poden fer el seguiment a la residència. Això és un punt a favor.
En segon lloc, el Consorci Hospitalari de Mollet no només gestiona l'hospital nou, sinó que
gestiona l'antic hospital, que es reconvertirà en centre sociosanitari, fet que també és
important per al desenvolupament d'algunes de les activitats relacionades amb la gent gran i
amb la residència.
Té integrat un element molt important que es va valorar molt a la comissió d'estudi, que és
el Servei d'Avaluació de la Dependència del Vallès Oriental, que és l'òrgan que valora totes
les persones amb dependència, i s'ha de tenir en compte que per poder accedir a una plaça
concertada en una residència, l'esmentat servei l'ha de valorar positivament, i està integrat
dintre del Consorci Sanitari de Mollet, que gestiona una residència.
L'Ajuntament fa cinc anys que va iniciar contactes amb Granollers quan el Consorci Sanitari
de Mollet encara no estava constituït com a consorci, i era una Fundació privada que
gestionava l'antic hospital i no gestionava cap residència. Ara s'ha de tenir en compte que el
Consorci Sanitari de Mollet gestiona la residència de la tercera edat de Santa Rosa,
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propietat del Departament d'Acció Social, que mitjançant conveni, té experiència en la gestió
de residències. Comptarà també amb una residència per a discapacitats, que s'està
construint a Mollet i que també donarà servei a Parets.
El senyor Torio continua explicant que la possibilitat de crear un Consorci amb la Fundació
Sanitària de Mollet permetrà desenvolupar plans integrals d'atenció sociosanitària que vagi
més enllà de l'assistència residencial i centre de dia.
Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que al seu grup li hagués agradat
que la comissió d'estudi que es va constituir i que es va crear per acord de Ple hagués
tingut la representació de tots els partits polítics, atesa la importància del tema. En
l'esmentada comissió només hi ha hagut representació de l'equip de govern. Al NOPP li
hagués agradat ser-hi, perquè tots aquests documents contenen un munt de matisos i
apreciacions, que malgrat les comissions informatives, en què se'ls ha explicat, es poden
generar dubtes per manca de coneixement d'alguns apartats.
Al NOPP li sorprèn el canvi, malgrat l'explicació del regidor, ja que als inicis de la residència
amb l'assessorament de la Fundació Asil de Granollers, que és l'entitat que en principi o
aparentment, no té dades estudiades estadísticament, sembla que és la fundació més
antiga i amb més experiència respecte a aquest tipus de qüestió, i per tant suposa que
devia fer un bon assessorament a l'inici i ara li sorprèn que s'hagi canviat, malgrat que
s'hagin donat algunes raons. El NOPP no té prou elements de judici per saber si aquesta és
la millor solució o no
La senyora Martí comenta que ha llegit la documentació i ha vist que la constitució del
consorci, que és d'àmbit local, l'Ajuntament aporta la residència, l'edifici, i el solar, i la
Fundació Sanitària de Mollet no aporta res. Quan es crea un consorci tothom ha d'aportar
alguna cosa. En els Estatuts necessàriament a l'apartat de dissolució ha de quedar molt clar
que tots els drets en el moment de la dissolució seran de l'Ajuntament, perquè quan es
consorcien un aporta 100 i l'altre només la presència física i no sap fins a quin punt és gaire
equilibrat.
La senyora Martí pregunta quin és el paper que té o ha de tenir el Departament de Benestar
Social. És un departament que en alguna cosa o altra ha d'intervenir en aquesta qüestió, ja
sigui només per assessorament, ja que no ha aportat res. Reitera que ha de tenir algun
tipus de funció o vinculació.
En el document del conveni es parla, perquè és bastant complicat, d'un consorci sanitari de
Mollet, format pel Servei Català de la Salut, l'Ajuntament de Mollet i la Fundació Sanitària de
Mollet del Vallès, però el consorci es realitza només amb la Fundació Sanitària de Mollet,
creada a l'any 2003. Suposa que vol dir creada la institució pública i no la Fundació
Sanitària de Mollet, perquè creu que dita Fundació inicialment és molt antiga, però
últimament està fent modificacions en els estatuts. Per tant caldria aclarir el fet que s'ha
creat a l'any 2003 a què fa referència al consorci o a la fundació, en tot cas.
La senyora Martí indica que al seu grup no li sembla malament la figura del consorci, ja que
en general és una bona figura de gestió, però la residència és 100% propietat de
l'Ajuntament, i el NOPP planteja la possibilitat de l'adjudicació directa del servei, sense
passar per la figura del consorci. Pot ser el que diu no és del tot encertat, però en qualsevol
cas veu que l'Ajuntament aporta el 100% i l'altre res, per això es podria optar per una simple
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adjudicació directa, perquè l'Ajuntament de Parets no és un Ajuntament petit, sinó que és un
Ajuntament que té suficient estructura com per governar l'equipament.
El NOPP fa aquestes manifestacions, que les ha pensat amb les reunions mantingudes i
amb la informació que ha llegit, però com que no és pas intenció del seu grup que es pugui
interpretar, com ha passat altres vegades, que posava algun obstacle perquè el tema de la
residència avancés, malgrat que l'equip de govern, té majoria absoluta i els obstacles de
l'oposició no són obstacles, però en qualsevol cas el NOPP vota a favor de la tramitació, ja
que també s'obre un termini d'un mes d'informació pública dels estatuts.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que hi ha assumptes que ja s'han comentat,
però les vol matisar. Hi ha un tema que és molt important i és que es tracta d'una aprovació
inicial, amb exposició pública, ja que pair i gestionar la informació és feixuc i es necessita el
seu temps.
La voluntat de CiU no és posar pals a les rodes, i ja està construït l'equipament, amb una
inversió molt important i mentre més aviat es tingui enllestit perquè pugui funcionar millor.
Des d'aquest punt de vista manifestar que el seu grup vota a favor.
El senyor Martorell continua explicant, que sense entrar en detalls, CiU valora positivament
les diferents opcions de gestió que s'han presentat i creu que la figura del consorci és la
més adient, ja que l'aposta de l'equip de govern els afecta a tots, i ha estat la de crear la
residència amb els recursos de tots els paretants i és una residència 100% de la ciutadania
de Parets i això requeria tenir molta mà esquerra per veure la gestió que havia de tenir.
La figura del consorci permet que l'equip de govern tingui un control de l'equipament, una
gestió i com molt bé indica el conveni, que es pugui arribar a acords favorables.
Hi ha punts a favor d'haver optat per la Fundació Sanitària de Mollet, i hi ha d'altres que no
els ha vist tan clars, però en general pot ser interessant per al municipi, perquè Parets forma
part del Baix Vallès, i depèn de Mollet i per tant han d'aprofitar tots els recursos que es
tenen i que s'han creat amb el nou hospital. Des d'aquest punt de vista CiU creu que és
positiu el tema el Servei d'Avaluació de la Dependència del Vallès Oriental o del PADES, en
què hi haurà una acció directa, i en aquest sentit Parets es beneficiarà.
El senyor Martorell indica que és obligació de l'Ajuntament explicar els ciutadans de Parets
com els afectarà, ja que és una entitat concertada, amb unes places. S'ha d'explicar bé als
ciutadans com funcionarà el consorci, la implicació i els avantatges dels ciutadans de Parets
per optar a les esmentades places. Aquests elements estan una mica enlaire, però s'obre un
termini d'exposició pública per aclarir-los, i CiU manifesta la voluntat de voler-lo fer,
d'estudiar la informació, i de presentar algunes consideracions, però no deixarà de votar a
favor de l'aprovació inicial per tirar endavant el funcionament de la residència i centre de dia
de Parets.
Intervé el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i exposa que com a membre del govern ja ha
reiterat en diverses ocasions la seva especial valoració de tirar endavant un equipament
com és la residència. Com deia el regidor Antonio Torio en la intervenció inicial, avui ja és
una realitat. Estan al davant d'un equipament emblemàtic per la seva qualitat constructiva,
per l'emplaçament, ja que està ubicat al bell mig del municipi, i pel lloc, que és el més idoni
per la tasca de cohesió social que ha de fer.
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La discussió que s'havia de mantenir una vegada que es va decidir tirar endavant el
compromís de l'equip de govern amb la ciutadania, és la decisió més difícil, triar quina ha de
ser la seva gestió futura, perquè ara ja es té l'equipament, amb 60 places de residència
assistida, 40 places de centre de dia i d'assistència diürna de gent gran, i el més important
és que pot encabir una sèrie d'activitats complementàries d'atenció a la gent gran, que fa
que sigui més que una residència, en aquest sentit cal filar molt prim sobre quin ha de ser el
model de gestió futura. En aquest sentit, no és cap novetat que ICV-EUA sempre ha
defensat la iniciativa pública com a millor eina de gestió per a un equipament d'aquestes
característiques, d'un equipament social, i si a més a més es té en compte que la promoció
de l'equipament ha estat una promoció que ha tirat endavant pràcticament en solitari el propi
Ajuntament, queda més que justificat allò que ha acabat dient la comissió d'estudi i l'informe
que ha elaborat, que qui millor pot gestionar l'equipament és una entitat de caràcter públic
des del punt de vista econòmic, però sobretot des del punt de vista de la gestió quotidiana.
El senyor Tarrés continua explicant que hi havia dues alternatives, que s'han explicat
abastament en més d'una ocasió, i ara és el moment de prendre la decisió de per què s'opta
pel Consorci Hospitalari de Mollet. El seu grup entén que hi ha dues raons que ho justifiquen
i en aquest sentit ho vol deixar molt clar. Primer, perquè és un centre de referència sanitària
en la zona, i segon, com ja apuntava el senyor Torio, pel fet que el Servei de la
Dependència el gestioni el propi centre pot fer un bé importantíssim a l'hora de garantir
l'entrada de la ciutadania del municipi a la residència que entrarà en funcionament aviat.
El senyor Tarrés felicita a la comissió pel treball desenvolupat. Indica que avui es tracta
d'una aprovació inicial i es tindrà temps de acabar de reflexionar-lo tot. Està convençut que
aquesta és una opció estratègica fonamental i important. El seu grup no hagués estat
partidari de l'adjudicació a una empresa privada per molt especialitzada que fos, ja que
dóna molta més garantia un consorci en el qual l'Ajuntament és el principal i majoritari soci.
Un consorci públic d'àmbit local, amb una personalitat des del punt de vista jurídic, pròpia i
independent de l'Ajuntament, però que darrera i així es pot veure als estatuts, el control del
màxim òrgan municipal, creu que és la millor eina per tenir un coneixement directe
permanent de quina serà l'evolució, que espera que sigui el més satisfactòria possible d'un
equipament tan llargament reivindicat, i que ara és una realitat.
El regidor de Serveis Socials, el senyor Torio, manifesta que el grup de CiU ha demanat
més explicacions sobre la futura gestió de la residència. Indica que avui es dóna un pas
importantíssim, necessari i obligatori i a partir d'aquest pas i de l'adjudicació de la gestió a
una entitat de caràcter públic, s'obre tot el procés que s'ha de fer davant del Departament
d'Acció Social. Ha de ser el gestor qui gestioni, en aquest cas, la Fundació Sanitària de
Mollet, fa una apreciació i explica que aquesta Fundació a diferència de l'anterior fundació
que hi havia a Mollet és una fundació de caràcter públic, que a partir del 2003 canvia, que
abans estava adscrita només a l'àmbit de l'antic Hospital de Mollet i que ara agafa tots els
àmbits que ha referit com el nou hospital, l'antic hospital com a centre sociosanitari, la
residència de Santa Rosa i tots els serveis ja esmentats com el Servei d'Avaluació de la
Dependència del Vallès Oriental, del qual forma part també l'ICASS, que té un representant,
l'Institut Català de la Seguretat Social, que és qui dóna i concerta les places i també qui
dóna el permís d'apertura d'un centre públic, com és la residència. A partir d'aquest moment
serà el propi gestor de la residència qui inscriurà el centre dintre del Registre de Centres
d'Atenció a la Gent Gran i es podrà moure tot el procés de concertació de places i de
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legalització de la residència com a equipament.
Pren la paraula el portaveu suplent del grup Socialista, el senyor Mingote, i exposa que des
del grup municipal Socialista vol destacar a tall de resum per aglutinar la molta informació, la
plena satisfacció i la il·lusió del seu grup perquè es pugui desenvolupar la residència i
sobretot amb aquest format de consorci, que resumirà en quatre grans aspectes.
Un aspecte bàsic i primordial és la voluntat. La voluntat pública i l'esperit públic que ha de
tenir la residència. Voluntat que ja ve iniciada fa un cert temps quan aquest grup i institució
va decidir de manera clara apostar per construir el que serà, i no en té cap mena de dubte,
la millor residència de la comarca. A més de construir la residència, aquesta s'ubica en el
millor emplaçament del municipi. En un emplaçament que de ben segur tots coincideixen
que és el millor emplaçament per als avis i àvies.
Un segon aspecte important són les possibilitats d'incidència que tindrà la futura gestió amb
el funcionament de la residència. Una residència que com deien abans no es pot oblidar
que s'ha executat amb recursos totalment municipals, que ha de ser un equipament de
referència i que l'Ajuntament ha de tenir incidència en el funcionament i es té garantida la
gestió amb el format del consorci.
Un tercer aspecte són les garanties, i en un tema tan important com són les inversions, el
format del consorci és l'idoni per efectuar inversions, ja que dóna la possibilitat de generar
una figura jurídica i en el moment que la residència pugui quedar petita, es pot donar la
possibilitat mitjançant el consorci de tenir capacitat inversora per realitzar les futures
ampliacions que espera que vinguin de la mà de la pròpia Generalitat.
El quart aspecte és el de proximitat i el de referència. Proximitat que donarà la possibilitat de
trobar sinèrgies amb els professionals, els desplaçaments i amb molts aspectes importants,
que ha de tenir la residència i amb el consorci amb Mollet, aquesta voluntat i proximitat
donarà aquest valor afegit de ser la primera zona de referència sanitària i això col·loca a
Parets en una situació de privilegi, perquè farà que els avis del municipi en el moment que
tinguin qualsevol problema els portaran a l'hospital de referència, amb el qual Parets estarà
consorciat per portar la gestió de la residència.
El senyor Mingote continua explicant que hi ha un altre aspecte que aconseguiran portar al
terreny més pràctic i important, i és que aquest avi que sigui usuari de la residència en el
moment que necessiti ser atès clínicament el portaran a l'hospital de referència, que és el
mateix amb el qual tenen una sèrie de serveis que dóna un valor afegit. La figura del
consorci aporta beneficis a nivell de gestió totalment remarcables i al fer el consorci amb la
Fundació de Mollet dóna aquestes avantatges i coneixements que crearà la figura de la
residència amb les millors condicions.
La presidència indica que després de la voluntat de treball conjunt i suport unànime de tots
els grups municipals, i espera que a partir de l'exposició pública de l'aprovació inicial es
pugui completar, informar i explicar, si escau, el tema. És un pas importantíssim per a un
equipament com és la residència i centre de dia, llargament reivindicat i necessari a la
població.
L'aposta de l'equip de govern de mantenir els compromisos i de ben segur que a principis
de l'any que vinent serà una realitat l'entrada en funcionament de la residència. Avui s'inicia
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un procés molt important en la gestió futura de l'equipament, que serà un punt de referència
i donarà un gran servei als ciutadans de la tercera edat de Parets.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist l'acord plenari de data 15 de juny de 2010, pel qual es va iniciar expedient per a
l'exercici de l'activitat econòmica dels Serveis de Residència, Centre de Dia i altres serveis
assistencials per a la gent gran, per part de l'Ajuntament de Parets del Vallès.
Atès que la comissió d'estudi nomenada en el mateix acord ha finalitzat els seus treballs i
ha elevat a aquesta Alcaldia la memòria justificativa corresponent, amb el contingut que
determina la legislació aplicable i que és suficient per adoptar les decisions pertinents.
Atès que de la memòria esmentada es desprèn tant l'oportunitat i conveniència de l'exercici
d'aquesta iniciativa socioeconòmica com l'adequació de l'activitat proposada a l'interès
públic, i es proposa com a forma de gestió la creació d'un consorci i proposa com a forma
de gestió del servei públic un consorci públic, integrat per l’Ajuntament de Parets del Vallès i
la Fundació Sanitària de Mollet.
Atès que el tràmit procedent, d'acord amb els articles 147 i 148, i concordants, del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, (ROAS) és la presa en consideració de la memòria per part del Ple municipal i la
seva submissió a informació pública per un període de trenta dies, als efectes que s'hi
puguin formular reclamacions i al·legacions.
Atesos els articles 312 a 324 del ROAS i els articles 269 a 272 del decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques a Catalunya sobre creació i funcionament del Consorci per a
la prestació de serveis d'interès públic.
Vistos els informes favorables de la Secretaria i de la Intervenció municipals.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Prendre en consideració i aprovar inicialment la memòria justificativa, el projecte
d'Estatuts i la documentació complementària elaborada per la comissió d'estudi per a
l'exercici de l'activitat socioeconòmica dels Serveis de Residència, Centre de Dia i altres
serveis assistencials per a la gent gran, per part de l'Ajuntament de Parets del Vallès,
basant-se en l'acord plenari de 15 de juny de 2010.
2. Incoar expedient per la creació d'un consorci com a forma de gestió de l'esmentat servei
públic, integrat per l’Ajuntament de Parets del Vallès i la Fundació Sanitària de Mollet.
3. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar
des de la darrera publicació que es disposen al paràgraf següent, a efectes de presentació
d'al·legacions i reclamacions, transcorreguts els quals sense que s’hagin formulat
al·legacions es tindrà per aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord.
4. Publicar l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió i al tauler
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d'edictes de l'Ajuntament.
Serveis Personals
7. Acordar, si correspon, l’acceptació de l’aportació econòmica atorgada per la
Generalitat de Catalunya per al sosteniment del centre Escola de Música durant el
període gener - agost 2010
La presidència proposa acceptar una aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya,
per un import de 95.400,00 €, destinada al sosteniment del centre Escola de Música durant
el període gener-agost 2010.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Atès l’actual Conveni Marc entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Parets del
Vallès per al sosteniment del centre Escola de Música.
Atès que en data 15 de març la Generalitat de Catalunya ens ha concedit la subvenció
corresponent al període gener-agost 2010 per un import de 95.400,00 €.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Acceptar l’aportació econòmica per part de la Generalitat de Catalunya de 95.400,00 € per
al sosteniment del centre Escola de Música durant el període gener-agost 2010.
2. Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.
3. Traslladar l’acord que en resulti a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.
Serveis Territorials
8. Acordar, si escau, l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del Sector UP-5
Circuit del Pla general de Parets del Vallès
La presidència indica que el Pla parcial urbanístic del Sector UP-5 Circuit preveu la
implantació industrial en l'àmbit de la C-17 fins al Circuit.
Avui es proposa l'aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic UP-5 “El Circuit” una vegada
incorporades les prescripcions de la Direcció General de Carreteres, que ha frenat el procés
de tramitació, que coincidia amb l'àmbit del Pla territorial, que per a les afectacions futures
d'alguns dels vials pogués incidir el desenvolupament del Pla parcial. Això ja ha estat
superat. Les indicacions del Pla territorial ja són definitives en l'àmbit i recullen algunes de
les aportacions de l'Ajuntament.
Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup s'absté en la
proposta. Aquest és un pla que ha sofert un munt de modificacions per problemes en la
xarxa de carreteres. S'han produït molts canvis tant de la Direcció General de Carreteres, de
la Direcció General d'Urbanisme, com pel propi projecte. Són tantes les modificacions i ha
vist tants plànols que es fa difícil saber què queda com a definitiu.
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El NOPP entén que caldria incorporar en el pla un estudi mediambiental respecte al tema
dels sorolls abans de l'aprovació definitiva, sobretot perquè la C-17 actual ja comporta
sorolls i a més el projecte de la C-17, que se situaria paral·lel al circuit en comportarà més i
més situats en una carena, que se sumaran als sorolls del circuit. Aquest tema preocupa
bastant al seu grup, i així com en un dels informes es preveu, perquè ho diu la Direcció
General d'Urbanisme, que l'enllumenat ha de ser respectuós amb el medi ambient, i que no
pot enlluernar ni ser excessiu, i per tant s'han de complir totes les normatives respecte a la
qüestió mediambiental pel que fa a l'enllumenat, el NOPP entén que pel tema dels sorolls hi
hauria d'haver-hi un estudi mediambiental previ a l'aprovació definitiva, perquè el dia que se
sumin els sorolls del circuit de la nova C-17, provocarà important molèsties, i el pla ho hauria
de preveure.
El NOPP ha vist en el pla que es desenvolupa i l'equip tècnic de l'Ajuntament ho accepta,
suposa que deu tenir les seves raons, però d'aquest polígon industrial important en
hectàrees haurà de sortir i entrar a la C-17 per la rotonda actual. Abans s'havia previst un
accés on està Nutrexpa, però la Direcció General de Carreteres no l'autoritza. Per tant, es
carrega sobre un punt una circulació bastant important, que pot generar dificultats de
mobilitat. En el projecte es proposa canviar el nus. Actualment té un diàmetre de 40 m i es
proposa tot aquest bucle a un diàmetre de 60 m, i per tant s'ha de modificar la centralitat del
bucle i l'estructura actual. Aquest és un tema que disposa la Direcció General de Carreteres,
però que és bastant preocupant per la qüestió de la mobilitat.
Les qüestions de mobilitat i l'estudi mediambiental de sorolls són dos problemes que té el
pla, per això el NOPP s'absté en la votació.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que ha estat un projecte complex i
feixuc, amb molts canvis, qüestions que no són noves i que s'han comentat. Hi havia uns
punts que la Comissió Territorial d'Urbanisme va posar damunt de la taula sobre que hi havia
mancances en el projecte presentat. S'ha redactat el Text refós per adequar les indicacions
de la Comissió Territorial d'Urbanisme, però encara queden alguns matisos de com acabarà
el funcionament, ja que tot és molt nou.
És positiu com ha de quedar l'antiga C-17 amb la nova dimensió que tindrà a partir que
s'executi la nova C-17, enganxada al circuit. És bo que la sortida sigui per dalt. CiU no veu
gaire problema que la rotonda sigui més gran, perquè si el trànsit rodat hi ha de passar,
millorarà la mobilitat d'accessos en el polígon en detriment possiblement d'altres qüestions.
CiU voldria que s'inquivís en el projecte l'impacte mediambiental de sorolls, ja que al darrera
hi ha el circuit, i s'ha de veure com incidirà la circulació. Això és secundari, l'important és
reordenar la zona i el polígon i les millores dels deu punts que exigia la Comissió Territorial
d'Urbanisme. Des d'aquest punt de vista serà consegüent amb el que ha mantingut fins ara i
CiU s'absté, però com a mínim això ha d'ajudar a tirar endavant el projecte.
Pren la paraula el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i exposa que el seu grup ja ha reiterat
la seva posició al respecte del polígon i de la importància de desenvolupar el sector.
De resultes del debat del Pla metropolità de Barcelona s'han fet reflexions diferents, però
tenen la sort de tenir definitivament el pla damunt de la taula i val la pena destacar que està
tancat des del punt de vista formal i com a mínim això dóna una certa tranquil·litat.
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Més enllà de la redefinició del projecte arran de la nova C-17, resultat dels canvis introduïts
per la Direcció General de Carreteres a causa de la reflexió del Pla metropolità de
Barcelona, és important destacar en aquests moments que tal i com està és un text refós
definitiu i tenen l'informe definitiu i favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua, del
Departament i de la Direcció General de Comerç. L'ATM ha resolt en sentit favorable i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge també va resoldre favorablement en data 11 de
juny. Tenint totes aquestes informacions favorables a la taula i la nova reubicacio de la C-17,
vol dir que estan en un moment òptim per desenvolupar el polígon. La pena és que en un
context de crisi no es pugui tirar endavant al més aviat possible. En qualsevol dels casos el
pla està preparat i previst, i està clar que quedarà sempre la qüestió de temes subsidiaris,
com els sorolls i la contaminació que són preocupants, entre d'altres, ja que avui dia amb la
mobilitat que es preveu, es pot incrementar en el sector, però en el moment de desplegar-lo
s'hauran d'anar resolent.
La presidència explica que la proposta recull les prescripcions de l'informe tècnic de la
Direcció General de Carreteres. Quan estigui sobre la taula el projecte de la futura C-17 serà
el moment d'analitzar-lo a fi d'aconseguir el menor impacte ambiental possible. Afegeix que
actualment la via ja hi és, està deprimida i quan una via està deprimida el soroll és menor.
Tot i així en el moment que es plantegi el projecte, i que segurament trigarà per l'actual
moment de crisi, s'estudiarà tal com s'ha dit.
És cert que algunes de les propostes de la Direcció General de Carreteres en el tema de la
mobilitat indicaven que entrar a la C-17 no era possible i no emetia informe favorable.
Aquesta Direcció és la que té competències en mobilitat i accessos.
Amb l'aprovació definitiva del Pla parcial i una vegada incorporades les prescripcions de la
Direcció General de Carreteres, avui es dóna per conclòs un procés engegat de fa molt de
temps.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 10 (PSC-PM, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 5 (NOPP, CIU)
Per tant i,
Atès que per acord de Junta de Govern de data 20 de maig de 2010 es va verificar el Text
refós del Pla Parcial del Sector UP-5 “El Circuit” promogut per la “UTE Circuit de Parets
del Vallès”, com a concessionària de la gestió integrada, i redactat per Ricard Casademont i
Juan A. Manciñeiras, que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme.
Vist que el Servei de Planificació de la Direcció General de Carreteres, en data 16 de juliol
de 2010, ha emès informe pel qual s'estableixen les prescripcions següents:
1. S’haurà de respectar la línia d’edificació que figura per cada tram de carretera en el plànol
d’ordenació O2.
2. EI sòl delimitat amb la qualificació de protecció de sistema viari PS, reservat per a la
implantació del conjunt viari format per ja nova C-17 i la C-35, serà de cessió obligatòria i
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gratuïta.
3. La remodelació de l'enllaç existent ala carretera C-35, que constitueix l'accés central al circuit,
amb la implantació d'una rotonda en el marge esquerre, s'haurà d'ajustar en el projecte
d'urbanització a allò que estableix la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i la Instrucció de
disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya. La rotonda haurà de tenir un
diàmetre mínim de 40 metres i el centre corresponent s'haurà de situar a una separació mínima
de l'eix de la carretera C-35 actual de 60 metres. La rotonda s'haurà de situar de manera que es
disposi de la visibilitat requerida en tot el recorregut i entroncaments.
4. La remodelació de l'enllaç indicat en la prescripció número 3 juntament amb el tram de vial
necessari, per establir la corresponent connexió del sector UP-5 amb aquest enllaç aniran a
càrrec del sector esmentat, com actuacions externes. Ambdues actuacions hauran d'estar
executades amb caràcter previ a l'entrada en funcionament del sector UP-5.
5. En tant no entri en servei la nova C-17, i en tant no es transformi l'actual C-17 en via
estructurant suburbana secundària, en relació als accessos caldrà atendre les següents
condicions:
a. No s'autoritzarà cap nou accés del sector UP-5 a la carretera C-17.
b. No s'autoritzarà l'accés del sector UP-5 a la carretera C-17 a través de l'accés directe
existent des de la carretera esmentada a la parcel·la de l’empresa Nutrexpa, adjacent pel nord
amb aquest sector.
c. Un cop executada la vialitat del sector UP-5 i remodelat l'accés al que es fa referència en la
prescripció número 3, la Direcció General de Carreteres podrà ordenar la supressió de l'accés
directe de la C-17 a la parcel·la de l'empresa Nutrexpa. L'accés a aquesta parcel·la es duria a
terme aleshores a través de la vialitat del sector UP-5.
6. EI projecte d'urbanització que desenvolupi el sector UP.5 haurà de ser coherent amb el
projecte que precisi la configuració viària prevista pel Pla territorial metropolità. Per aquest motiu
caldrà modificar l'article 13.3 de la normativa del text refós d'acord amb el següent redactat:
"Per tal de garantir l’adequació de l'ordenació i les determinacions viàries del Pla parcial a la
reserva que el Pla territorial metropolità estableix per al conjunt viari format per la nova C-17
i la C-35, el projecte d'urbanització haurà d'ajustar les rasants del vial confrontant amb la C35 d'acord amb la calçada lateral adjacent que defineixi el projecte corresponent de la
Direcció General de Carreteres que desenvolupi l'estudi previ AE-NB-06162".
En tant no es disposi del projecte del conjunt viari format per Ja nova C-17 i la C-35, caldrà
ajustar el projecte d'urbanització del sector UP-5 al traçat definit en l'estudi previ AE-NB-06162. A
aquest efecte s'adjunta plànol de planta i del perfil longitudinal de la calçada lateral confrontant.
7. No es permetran activitats en les diferents zones adjacents a les carreteres C-17 i C-35 que
generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària. Totes les
activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració Ambiental ï el seu reglament, Decret 136/1999 de 18 de
maig.
8. EI projecte d'urbanització del sector UP-5 haurà d'incloure l'obligació per part del promotor, del
compliment de la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental d'enllumenat per a la
protecció del medi nocturn. Si es produís enlluernament sobre la via, el promotor haurà
d'executar al seu càrrec, les mesures de protecció pertinents.
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9. La xarxa de drenatge dels sectors serà totalment independent de la xarxa de carreteres,
inclosa la de pluvials. No s'admetrà el pas de cap servei a través de les franges amb qualificació
PS.
10. Ei projecte d'urbanització haurà d'obtenir l'informe favorable vinculant de la Direcció General
de Carreteres.

Atès que la Comissió Territorial d’urbanisme en sessió de 22 de juliol 2010 va acordar
emetre informe favorable sobre el Pla Parcial Urbanístic del sector UP-5, el Circuit, tot
indicant que caldrà incorporar les prescripcions de l’informe de la Direcció General de
Carreteres emès en data 16 de juliol de 2010.
Vist el nou Text refós del Pla Parcial del Sector UP-5 “El Circuit” presentat per la “UTE
Circuit de Parets del Vallès”, com a concessionària de la gestió integrada, i redactat per
Ricard Casademont i Juan A. Manciñeiras, que incorpora les prescripcions contingudes a
l’informe de la Direcció General de Carreteres emès en data 16 de juliol de 2010.
Vist que per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 4 de maig de
2005 es va reconèixer a l’Ajuntament de Parets del Vallès la competència per a l’aprovació
definitiva dels plans urbanístics derivats, de conformitat amb el que disposa l’article 81 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, del Text refós de la llei d’urbanisme.
Atès que de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim
Local, correspon al Ple l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans urbanístics.
Vist l’informe favorable al Text refós del Pla Parcial Urbanístic UP-5 “El Circuit”, emès pel cap
d’Urbanisme i Habitatge.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA ,
ACORDA:
1. Aprovar definitivament el Pla Parcial Urbanístic UP-5 “El Circuit” promogut per la “UTE
Circuit de Parets del Vallès”, com a concessionària de la gestió integrada, i redactat per
Ricard Casademont i Juan A. Manciñeiras.
2. Lliurar, als efectes d’informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica
administrativa complerta a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
3. Publicar l’esmentat acord i la seva normativa al Butlletí Oficial de la Província i notificar als
interessats que constin a l’expedient.
9. Emetre informe favorable a la localització d'un establiment comercial col·lectiu a la
zona comercial IVECO
La presidència indica que en la comissió informativa es va explicar la necessitat d'emetre un
informe favorable a la localització fora de la trama urbana consolidada de l'establiment
comercial col·lectiu presentat per la societat CENTRE COMERCIAL IVECO, així com del
compliment de la resta de condicions que estableix l'article 9.3 b) del Decret 1/2009, de 22
de desembre, de conformitat amb l'informe dels serveis tècnics municipals. Afegeix que es
tracta de 2.500 m2 comercials.
Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que aquest tema té una història molt
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llarga des del començament amb les modificacions urbanístiques. El seu grup va indicar en
el seu dia que no s'havien portat a terme les cessions urbanístiques corresponents. Durant
molts anys ha sofert canvis fins i tot de nom, perquè en el passat es presentava com a
centre d'oci i en el present és un abocador de runes i en el futur, segons els papers actuals,
es proposa que sigui un centre comercial. Ha tingut i té una evolució una mica complexa.
Ressalta que en el seu dia quan es va voler justificar que IVECO estava dins la trama
urbana, es van emetre informes tècnics dels mateixos tècnics que avui informen que no cal
que estigui dintre de la trama urbana. El NOPP en el seu moment va manifestar que el solar
i l'espai d'IVECO no té cap connexió a la trama urbana. El Departament de Comerç va dir
que definitivament IVECO no es podia incloure en la trama urbana.
Avui s'aprovarà un informe que es diu que IVECO no forma part de la trama urbana. És a dir
“Donde dije Diego digo una altra cosa”. Hi ha unes contradiccions en el procés evolutiu del
tema que no són gaire lògiques. Els tècnics de l'Ajuntament quan va correspondre redactar
un informe per dir que era trama urbana ho van fer i avui emeten un informe tècnic que diu
que no és trama urbana, o sigui que s'adapten a les circumstàncies.
La senyora Martí continua explicant que tot el procés que porta al darrera el tema d'IVECO
és massa complicat i amb massa punts que no s'aclareixen gaire. D'altra banda no entén
perquè l'aprovació de l'informe ha d'anar al Ple a no ser que sigui com una justificació per dir
que estan fent alguna cosa sobre aquest tema que fa tants anys que es tracta i que no s'ha
arribat a concretar res més enllà d'un abocador de runes.
Reitera que no entén perquè s'ha de portar al Ple l'aprovació d'un informe, ja que un informe
el fa qui l'ha de fer i s'envia al corresponent departament. Reitera que no veu la necessitat
que un informe l'hagi d'aprovar el Ple.
Al NOPP no li consta quina és l'opinió i què pensen els comerciants de la població, perquè
als botiguers se'ls havia informat en un determinat moment que es tractava d'un centre d'oci,
però ara s'ha canviat a centre comercial. El seu grup vol saber què pensen els comerciants
del tema.
El NOPP en el seu moment va manifestar que la requalificació d'IVECO no havia comportat
cessions, d'acord amb la Llei del sòl, i en l'aprovació urbanística es va dir que el pàrquing
seria públic. Pregunta què passarà amb la part del pàrquing si serà públic o adscrit a la zona
comercial, ja que només faltaria això, que ara es fes la cessió del pàrquing i a sobre
l'Ajuntament l'hagués de mantenir-lo havent-hi un centre comercial i no pas un centre d'oci.
La senyora Martí entén que no calia aportar l'informe al Ple. En aquests moments no hi ha
cap legislació que indiqui que és necessari que l'informi l'acordi el Ple. Per l'exposat, el
NOPP s'absté.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el tema d'IVECO ha estat
feixuc i complicat, que ha passat per moltes adversitats, que s'han modificat punts, i s'ha
hagut de frenar d'acord amb la normativa Europea. CiU comparteix certs aspectes que ja
s'han manifestat en el sentit que en principi el sector estava dintre de la trama urbana,
després no i ara es diu que sí.
Dintre de la complexitat del tema, CiU ho ha valorat des del punt de vista positiu del que
podia ser l'àmbit d'IVECO, ja que permet tenir un espai en què conviurien l'oci, que cobreix
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la mancança que té el municipi en aquest aspecte, ja que fa molts anys que Parets no té res
d'oci, quan abans hi havia una oferta prou temptadora i maca, però va desaparèixer. Sap de
la complexitat de l'oferta d'oci, però no s'han de donar per vençuts, perquè en altres
municipis funciona en zones com la de Parets.
CiU creu que desbloquejar l'assumpte és positiu per al municipi i no vol que això quedi en un
tema bàsicament com de centre comercial. Pot ser un primer pas, però ha de venir l'oferta
lúdica i d'altres activitats prou atractives com perquè el municipi de Parets en pugui gaudir.
El senyor Martorell continua exposant que les comunicacions han de ser prou equilibrades
per garantir el que es demana, per això s'ha d'ubicar la parada d'autobús corresponent.
Que superades totes les adversitats, el sector no només quedi en un centre comercial, sinó
que doni el pas al sector lúdic, que d'alguna manera també es necessita.
Referent als comerciants creu que és molt important que hi participin, que vegin que en
tenen possibilitats en la zona i que ho puguin valorar. Vol conèixer aquest estudi, saber el
posicionament i què diuen. Per tot el que ha manifestat, CiU s'absté, encara que reconeix
que és un primer pas, però no vol que es quedi només com un centre comercial de 2.500
m2, sinó que s'ha de solucionar el tema lúdic del municipi.
Pren la paraula el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i exposa que aquest tema ve de lluny,
perquè ve supeditat entre d'altres qüestions als canvis normatius que s'han produït pel que
fa a la regulació dels equipaments comercials, i per tant la demora que s'ha produït en
l'aprovació del sector ha estat considerable. Avui és significatiu el fet de tenir la satisfacció
de veure que el tema es pot tancar i que allò que havia estat una aposta per a un sector
comercial, lúdic i d'oci, llargament reivindicat i assumit pel govern i compartida per altres
forces polítiques, té més vies de solució i que per tant es pot tirar endavant.
Quan es parla d'un centre d'aquestes característiques, que pretén ser un centre comercial,
però també volen, sobretot la ciutadania així ho desitja, i que ha estat llargament reivindicat,
que sigui lúdic i d'oci, han de ser conscients de quina és la realitat dels diferents sectors que
es puguin acabar instal·lant. Probablement és més senzill i factible en aquests moments un
centre comercial, que no que es pugui consolidar una oferta d'oci o lúdica que és el que tots
voldrien en definitiva.
El senyor Tarrés continua exposant que és important aprovar avui l'informe, i que amb això
s'obrin les portes per tirar endavant el centre comercial, que també és una demanda
ciutadana importantíssima, i continuar treballant i fent gestions per veure que poden fer per
motivar, engrescar i incentivar possibles ofertes comercials, des del punt de vista lúdic i
d'oci, que és el que també demana la ciutadania. En qualsevol dels casos és important que
es tiri endavant i que és significatiu que tots els grups polítics hagin estat capaços de veure
els posicionaments dels diferents sectors del municipi.
Val la pena saber el posicionament del sector comercial tradicional, que en qualsevol dels
casos i com a tot arreu té posicionaments diferents, però d'entrada el govern municipal ha
explicat bé que les ofertes comercials si es fan bé totes són compatibles. En el fons el
comerç al detall és una cosa i una gran superfície comercial és una altra, i que tothom pot
viure-hi, i si a més a més s'afegeix que algun comerç local pot tenir aspiració a entrar en el
centre comercial. Queda el tema lúdic i d'oci, en el qual han de continuar treballant.
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Pren la paraula el portaveu Socialista, el senyor Mingote, i exposa que aquest Ple està
tractant dues qüestions molt importants i s'estan generant els pilars del que han de ser dos
dels aspectes que marcaran el que serà el Parets del futur. Amb el punt de la residència i el
centre d'IVECO és un pas més cap a aquest Parets de qualitat en els serveis, que
demanden els ciutadans.
Els serveis i els ciutadans es mereixen tenir uns equipaments i uns centres d'oci i de comerç
de referència.
El grup Socialista creu que en el segle XXI s'han d'adaptar a les realitats, i la realitat en
aquests moments és aquesta. La realitat és que el comerç s'està adaptant a la demanda de
la ciutadania i donant cobertura a les demandes ciutadanes del poble. La zona d'IVECO serà
un centre d'oci i de comerç com sempre han dit, i un centre d'oci i de comerç, que ja
comença amb bon peu, perquè Parets tindrà un espai en el qual els comerciants trobaran
sinèrgies per dinamitzar de manera més activa encara el comerç. Ha de ser un valor afegit i
els ciutadans trobaran una zona al seu abast en què podran fer totes les activitats d'oci i
sobretot una gran zona comercial, que complementi el comerç existent actualment. Per
aquesta raó, el grup municipal Socialista creu que és un pas importantíssim en la millora de
la qualitat i del servei del municipi.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 10 (PSC-PM, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 5 (NOPP, CIU)
Per tant i,
Vist que per Ordre del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, de 19 de maig de 2008,
es delimità la Trama Urbana Consolidada de Parets del Vallès, de la qual es va excloure el
sector IVECO.
Vist que el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials
estableix els requisits per a la implantació de grans establiments comercials fora de la trama
urbana consolidada.
Vista la Memòria del Projecte del recinte comercial Sector IVECO, en què es justifica el
compliment dels requisits urbanístics, d'ubicació i d'aparcaments, presentat per la societat
CENTRE COMERCIAL IVECO.
Vista la sol·licitud formulada per la sotsdirectora General d'Ordenació i Planificació de la
Direcció General de Comerç mitjançant escrit dirigit als promotors de l'establiment, en data
30 de juliol de 2010.
Vist l'informe dels serveis tècnics municipals que justifiquen la localització fora de la trama
urbana consolidada, i la resta de condicions que estableix l'article 9,3 b) del Decret 1/2009,
de 22 de desembre.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA ,
ACORDA:
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1. Emetre informe favorable a la localització fora de la trama urbana consolidada de
l'establiment comercial col·lectiu presentat per la societat CENTRE COMERCIAL IVECO,
així com del compliment de la resta de condicions que estableix l'article 9.3 b) del Decret
1/2009, de 22 de desembre, de conformitat amb l'informe dels serveis tècnics municipals.
2. Traslladar el present acord a la Direcció General de Comerç i als promotors de
l'establiment comercial.
Moció Junta de Portaveus
10. Proposar a la Secretaria General de l'Esport la candidatura de Miquel Luque i la de
Joaquim Rodríguez, per rebre el Premi Catalunya de l'Esport 2010
Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció aprovada per UNANIMITAT per la Junta de
Portaveus del dia 21 de setembre de 2010.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,
La Secretaria General de l'Esport, amb el suport de TV3 i Catalunya Ràdio, ha creat el
Premi Catalunya de l'Esport 2010 amb l'objectiu de reconèixer la tasca desenvolupada per
l'esportista (masculí o femení) o l'entitat esportiva que hagi contribuït de manera més
significativa a l'impuls de l'esport català durant l'última temporada esportiva, en qualsevol
àmbit d'actuació.
Aquesta iniciativa es un just reconeixement a aquells o aquelles esportistes o entitats
esportives que projecten l'esport català a nivell estatal i/o internacional ja que l'esport es
considera una activitat generadora de canvi de la nostra societat d'indubtable repercussió
en la vida en la vida social, cultural i econòmica del país, que mereix rebre un
reconeixement públic a través de qui promou la identitat col·lectiva catalana i el prestigi del
país.
Després que el Consell Català de l'Esport, durant el passat mes de juny i en el marc del
Programa Alt Rendiment Esportiu (ARC), va concedir el Premi ARC 2009 als esportistes
paretans Miquel Luque i Joaquim Rodríguez, com a reconeixement dels importants èxits
esportius internacionals que van assolir l'any passat.
Tenint en compte els grans resultats que durant aquesta temporada han continuat
aconseguint, tant el nedador paralímpic Miquel Luque, amb la medalla d’or en els 50 metres
braça als Campionats del Món d’Eindhoven, assolint un nou record europeu de la distancia,
i el ciclista professional Joaquim Rodríguez, amb les victòries d’etapa al Tour de França, de
la Volta a Espanya, i de la classificació general de la Volta a Catalunya, proclamant-se així
numero 1 del ranking mundial de la Unió Ciclista Internacional 2010 (UCI).
Tant el Joaquim, com el Miquel, són dos grans valors de l’esport català, que amb la seva
impecable trajectòria, i el seu esforç i dedicació, representen un valor per l’impuls de l’esport
català, i això és un dels aspectes primordials que el Consell Català de l’Esport premiarà
durant els propers PREMIS CATALUNYA DE L’ESPORT 2010.
A proposta de la Junta de Portaveus, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
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Proposar la candidatura de Miquel Luque i la de Joaquim Rodríguez, per rebre el PREMI
CATALUNYA DE L’ESPORT 2010.
11. Precs i preguntes
11.1. Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i reitera el prec
efectuat en un Ple passat. Prega que les actes de les juntes de govern es pengin a la web
municipal, ja que considera que en les esmentades actes decideixen molts temes, i els
ciutadans les han de poder consultar. Cal que les actes es pengin a la web, ja que la Junta
de Govern és un òrgan de l'Ajuntament i les actes són públiques, sempre que es respectin
totes les qüestions de privacitat i la Llei de protecció de dades.
11.2. La senyora Martí prega que es posi en marxa al més ràpid possible el Projecte
d'ordenació del trànsit del Barri Cerdanet. Que es porti a terme i que s'implanti, ja que és una
situació bastant problemàtica la que s'hi viu a causa del trànsit.
11.3. La senyora Martí pregunta pel tema de les noves bases per a l'adjudicació del nou
servei de recollida de tractament i neteja viària. És un tema urgent, i tal com ha manifestat
moltes vegades hi ha dues dificultats. La primera, que s'està en un espai de pròrrogues i
pròrrogues, que no és bo; i la segona, que el servei que es desenvolupa al carrer tampoc és
bo. Si les pròrrogues pal·liessin que la neteja viària i la recollida fos modèlica, es podria
prendre paciència, però com que no es donen cap de les dues condicions, és molt urgent
l'elaboració de les bases. Per això pregunta com estan. A més es van encarregar a un equip
extern, per això segurament deuen haver documents.
11.4. La senyora Martí pregunta com està la qüestió del bar del pavelló. L'equip de govern
va dir que es donaria una sortida. Al NOPP li consta que hi ha hagut persones interessades
en el tema, però de moment l'assumpte està paralitzat i no s'ha fet res. El seu grup entén
que l'esmentat servei és una necessitat, ja que el moviment de persones dels dos pavellons
requereix que hi hagi un espai d'espera, sobretot, per als acompanyats i familiars dels
jugadors.
11.5. La senyora Martí explica que l'article 18 del Reglament que regula les condicions
d'accés als mitjans d'informació i difusió municipals diu que:
“Els mitjans audiovisuals locals, de titularitat municipal, tals com ràdio
i televisió, emetran programes d’informació municipal que hauran de
garantir la presència de regidors i grups municipals.”

La senyora Martí pregunta per quina raó no es compleix l'article, al menys pel que fa al grup
del NOPP, que des de fa molts mesos no té cap presència a Ràdio Parets, per això pregunta
per l'aplicació que se li dóna a l'esmentat article, i prega que s'esmeni la situació actual,
perquè no és bona per ningú i que pot portar a situacions de crispació i més ara que
s'acosten dues campanyes electorals.
11.6. La senyora Martí pregunta quines respostes es donaran a la saturació que s'ha produït
en els cursos de Can Butjosa, ja que el primer dia molts dels cursos estaven plens. Pregunta
si hi haurà alternatives i propostes a fi d'informar a les persones interessades.
11.7. La senyora Martí demana les dades d'ocupació de la Marineta. El NOPP fa dos anys
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que les va demanar i avui aprofita per preguntar pel seu nivell d'ocupació, ja que li consta
que no és només baix, sinó que està sota mínims, i com ha dit el seu grup moltes vegades,
és una mala política i una mala gestió política tenir un equipament desocupat que va costar
tants diners i que està tan bé rehabilitat. Reitera la pregunta sobre el nivell d'ocupació de la
Marineta, perquè creu que és pràcticament nul.
11.8. La senyora Martí manifesta que al NOPP li consta que no fa gaire dies una persona va
prendre mal al Parc de la Linera, en unes escales que accedeixen a l'Escola de Música.
Caldria millorar l'entorn de l'Escola de Música, sobretot busca drenatges i un terra que no
patini, respecte a les escales, en dies de pluja. Pregunta si està previst solucionar el
problema i més tenint en compte que una persona ha pres mal.
11.9. La senyora Martí explica que la Junta de Govern del 22 d'abril va concedir una sèrie de
subvencions a diverses entitats del poble. A l'esmentat llistat consten dues entitats, i
pregunta qui són i com és que se'ls va concedir una subvenció sinó figuren a la guia
d'entitats. El NOPP ja va preguntar per aquest tema, però no va dir els noms, però avui sí
que els porta. Una entitat és la Fundació Lar, i el concepte de la subvenció és “Felicitem el
Nadal 2010”, amb un import de 1.000 €; i l'altra l'Associació la Llum de Mollet, en concepte
de Funcionament 2010, per un import de 1.000 €. Pregunta qui són aquestes entitats, per
què l'Ajuntament li ha donat una subvenció, malgrat no figurar a la guia d'entitats i per què
no es compleixen les bases per a la concessió de subvencions a entitats.
11.10. La senyora Martí exposa que avui ha vist en els mitjans de comunicació, que un
regidor de l'equip de govern ha dit que es concediria la medalla de la vila al senyor Joaquim
Rodríguez, quan encara no existeix cap acord en aquest sentit. Només existeixen propostes.
La senyora Martí denuncia una vegada més que es produeixen informacions a la premsa i
es divulguen qüestions, quan encara no s'han pres els acords pertinents. És massa afany de
notorietat i que caldria respectar aquestes qüestions, sobre les quals s'intenta arribar a
acords consensuats.
La presidència indica que s'intentaran respondre les preguntes per escrit i les que no es
contestin per escrit, es respondran oralment en el proper Ple ordinari.
11.11. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i pregunta si hi
ha previst netejar la llera del riu a fi de prevenir possibles riuades a curt termini. Afegeix que
en aquests moments la vegetació sobretot i l'adequació del tram del riu està en un estat
bastant lamentable.
11.12. El senyor Martorell pregunta quin ha estat el pressupost final de l'obra del pàrquing
del Lluís Piquer. Afegeix que no s'ha previst cap plaça de pàrquing per a les motos. No s'ha
tingut en compte i tot i que no és la seva finalitat, avui en dia quasi tots els aparcaments
públics que es construeixen en tenen, a fi que les motos no ocupin els espais dels cotxes.
Pregunta si aquesta qüestió no es va tenir en compte i si encara és possible fer alguna plaça
d'aparcament per a motos.
11.13. El senyor Martorell pregunta si el pressupost de l'Ajuntament dedica alguna partida a
despeses de representació quan es defensa, es fa pinya i publicitat del municipi arreu, sigui
a l'estranger o aquí. A CiU li sembla molt bé que Parets inverteixi en publicitat del municipi i
que els ciutadans coneguin el municipi. És més que notori que tot l'estat espanyol coneix
Parets arran de la figura del Joaquim Rodríguez, “El Purito”, i que lamentablement no és tan
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coneguda per la campanya que fa i porta fent durant molts anys el Miquel Luque, que també
ven el municipi i la imatge de Parets.
11.14. El senyor Martorell pregunta si l'equip de govern és coneixedor de l'activitat que es
desenvolupa a la nau de l'antiga empresa Humana, que després va ser Tecnored.
Actualment hi ha moviment, i no sap si són ocupes. CiU sap que disposen de les
instal·lacions, d'aigua i de llum. Reitera si l'equip de govern és coneixedor d'aquesta activitat,
si han protestat els propietaris de les instal·lacions i què està previst fer davant d'aquest cas.
11.15. El senyor Martorell pregunta quin són els ímputs i els temps per resoldre d'una
vegada per totes el Pla de mobilitat del Barri Cerdanet, que és una necessitat imperiosa, i
que s'ha de resoldre al més aviat possible.
La presidència explica que els regidors en prenen nota de les preguntes relatives a la
vegetació del tram del riu Tenes i que es demanarà a l'Agència Catalana de l'Aigua una
aportació econòmica per a la seva neteja. Afegeix que estan treballant en la neteja del
Torrent Cantallops i la Riera Seca.
Pel que fa al pàrquing del Lluís Piquer, ha de dir que s'està liquidant l'obra i en les properes
setmanes hi haurà la liquidació definitiva.
Respecte a l'aparcament per a motos, i indica que creu que no es va preveure, però en tot
cas es pot habilitar-ne un espai.
Quant a les despeses de representació, explica que no hi ha una partida de promoció, però
sí d'imatge. Seria un tema a plantejar.
La presidència continua explicant que l'equip de govern és coneixedor del tema de la nau
d'Humana i els propietaris també. S'han presentat les corresponents denúncies als jutjats i
estan a l'espera que el jutge els permeti actuar. El procés és d'una certa complexitat i li
preocupa, perquè en aquella nau s'estan ubicant una sèrie de persones que l'ocupen i els
propietaris i l'Ajuntament estan inquiets per aquest assumpte.
Pel que fa al Pla de mobilitat del Barri Cerdanet, indica que hi ha una proposta i que el
regidor de Serveis i Seguretat Ciutadana els mantindrà informats del tema.

La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L'alcalde
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