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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 22 de gener de 2009 
Horari: de 20 a 22 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 
Raquel García Mesa, regidora 
Susanna Villa Puig, regidora 
Ricard March Ascaso, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Amèlia Marquino Tocado, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
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  
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 
Excusa l’assistència 

Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup PP 
 
Ordre del dia 

Serveis Generals 

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors. 

2. Aprovar, si correspon, la constitució del Consell de l’Esport Municipal de Parets del 
Vallès i el seu Reglament de funcionament i organització. 

3. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del Pla de protecció civil de Parets del Vallès. 

4. Acordar, si procedeix, l’aprovació de l’inici del procediment per a l’adopció de la 
bandera de Parets del Vallès. 

5. Donar compte de l’aplicació d’inversions segons el Reial decret llei 9/2008, de 28 
de novembre. 

6. Mocions de la Junta de Portaveus. 

7. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 

Serveis Generals 

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors 

Per UNANIMITAT s’aproven els esborranys de les actes dels dies 6 de novembre, 4 i 
18 de desembre de 2008. 

 

2. Aprovar, si correspon, la constitució del Consell de l’Esport Municipal 
de Parets del Vallès i el seu Reglament de funcionament i organització 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Esports, el senyor Sergi Mingote, i explica 
que el punt d’avui tracta sobre encetar una nova línia de treball a nivell d’entitats i de 
teixit associatiu a nivell esportiu, com és la proposta de constitució del Consell de 
l’Esport Municipal, amb la mateixa línia de treball i de voluntat, que s’ha fet arribar des 
de fa bastant temps a la institució sobre treballar d’una manera conjunta. 

El teixit associatiu considera que una bona eina és crear un instrument que reculli 
totes les entitats i aglutini una sola veu a l’hora de parlar d’esports, de dinamització 
esportiva, de principis i de valors, entre d’altres qüestions. 

El Consell va crear unes comissions, que s’han treballat ja fa bastant temps. L’objectiu 
principal del Consell és que les entitats trobin una línia de relació i treball conjunt i hi 
surtin propostes mancomunades que s’elevin al Ple, als responsables municipals i que 
s’impulsin a nivell esportiu. 

Fa dos dies es va reunir la comissió de treball constituïda aproximadament fa mig any 
per continuar treballant en aquesta línia i es va aprovar internament el Reglament del 
futur Consell Esportiu. Un Reglament que les entitats han treballat molt directament i 
tot i que és un Reglament força concís i senzill aglutina els valors i diferents tipus de 
constitució, funcions, composició i funcionament del Consell Esportiu. 

El Reglament de funcionament té diverses parts. La primera tracta sobre la 
constitució. Aquest Consell Esportiu pretén ser, segons la definició que marca el 
Reglament, un òrgan de participació de caràcter consultiu i deliberatiu en la gestió 
municipal amb funcions d’informe i proposta, no executables ni obligatòries amb tots 
els clubs, entitats i centres escolars que fomentin la pràctica de l’esport sense afany 
de lucre. 

La seva finalitat és ordenar i impulsar accions i iniciatives que, a nivell local, facin 
promoció, projecció i desenvolupament de les activitats locals envers a l’esport, i 
l’àmbit territorial del Consell de l’Esport Municipal serà el corresponent al municipi de 
Parets del Vallès. 

El senyor Mingote continua explicant que el segon apartat indica les funcions del 
Consell, que són les següents: 

− Proposar els àmbits sectors, segments d’edats i territori on es creu necessària 
la intervenció Municipal en matèria d’esports. 

− Formular propostes i plans d’actuació Municipals adreçats a la promoció de 
l’esport per a tots els sectors de la població. 

− Proposar mecanismes de coordinació i seguiment amb l’Ajuntament pel que fa 
als programes i serveis que afectin a les entitats, clubs esportius i centres 
escolars. 
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− Realitzar propostes que millorin els serveis esportius municipals i les 
instal·lacions. 

− Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de 
l’esport al poble. 

I tot un reguitzell de propostes que tenen un caràcter funcional molt important. 
Aspectes tan simples de com es pot coordinar l’ús d’uns vestidors d’un pavelló, si es 
posen d’acord diverses entitats, que no han tingut cap relació i no han pogut parlar-lo 
abans. 

Pel que fa a la composició d’aquest òrgan, en primera instància es proposa una 
Presidència, una Vicepresidència, una Secretaria, unes Vocalies i un 
coordinador/responsable tècnic del Servei d’Esports. 

Les funcions de la Presidència és representar al Consell, convocar, presidir o fitxar 
l’ordre del dia de les sessions del plenari i elevar als òrgans competents de 
l’Ajuntament els acords, els informes, les propostes i els estudis que elabori el 
Consell. Aquesta funció és la més important, perquè tot el que es decideixi a nivell de 
centres escolars, d’entitats i teixit associatiu, que derivin de les comissions de treball, 
de les quals existeix una comissió permanent, que continua treballant fins i tot abans 
de la seva constitució, s’elevaran a tot el consistori per tenir una informació acurada 
del que es treballa en el Consell. 

El funcionament pel que fa a la constitució, perquè aquestes persones en formin part 
han de presentar el seu nomenament per escrit. Aquesta és la tasca que està més 
avançada, ja que totes les entitats i alguns dels centres escolars han mostrat el seu 
interès en formar part d’aquest òrgan i s’hi està treballant en aquesta línia. 

Quant a la votació, són temes purament protocol·laris, ja que per a l’adopció d’acords 
s’ha de produir mitjançant votació ordinària, llevat que el mateix Consell acordi, per 
diferents raons, a petició algú membre, votació nominal. 

Referent a l’acord es torna a ratificar que els acords del Consell s’adoptaran en forma 
de proposta, dictàmens o altres formes de caràcter similar. En cap cas tindran 
caràcter d’actes administratius. 

Els esmentats acords, dictàmens i d’altres formes de caràcter similar s’hauran 
d’adreçar per escrit al president i aportar la documentació pertinent. 

El senyor Mingote indica que es pretén, i es torna a reiterar, que aquest òrgan tingui 
aquesta sola veu, que les diferents entitats buscaven a l’hora de tenir un pes específic 
com té el teixit associatiu, sobretot a nivell esportiu, i per això es proposa l’aprovació 
del Consell de l’Esport Municipal. 

Es proposa l’aprovació inicial, amb un mes d’exposició pública, per si es volen 
presentar al·legacions i rectificacions, que probablement poden venir de la pròpia 
comissió del que serà el futur òrgan. 

Prèvia la vènia, pren la paraula la representant del grup del NOPP, la senyora Martí, i 
indica que vista l’exposició que s’ha fet, el seu grup valora molt positivament la creació 
del Consell de l’Esport Municipal, ja que està bé que tal com preveu el propi ROM i la 
Llei de règim local es creïn diferents consells sectorials o territorials. Aquest és 
sectorial perquè tracta sobre l’esport. 

La creació dels consells està perfectament previst i quan es creen tenen una situació 
orgànica dintre de l’organigrama del municipi. 
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El NOPP creu que el Reglament ha de ser el màxim possible assimilable al Reglament 
del Consell Escolar. Tot i que el Consell Escolar Municipal té una reglamentació 
específica i intervé el Departament d’Ensenyament, que aquí no és el cas, en què hi 
ha representació de tots els grups municipal. 

En el present Reglament no es preveu i el NOPP ja ha manifestat en la comissió 
informativa que ha d’haver una representació de tots els grups municipals. Ha 
consultat amb un altre municipi, el qual ha creat el Consell de l’Esport Municipal, com 
és el cas del municipi de Cunit, que ha aprovat un Reglament i és un municipi 
governat pel grup Socialista i en la constitució del Consell hi ha un president, un 
vicepresident i són vocals del consell un representant de cada grup polític amb 
representació municipal, representants d’associacions i entitats esportives, i dos 
vocals en representació del món esportiu. Per tant, el que el NOPP proposa no és una 
cosa estranya i que no existeixi en altres municipis, ja que existeix en un municipi 
governat per Socialistes. Suposa que hi haurà d’altres poblacions, però aquest és el 
que ha trobat d’exemple. 

Seria bo que fos un Consell de l’Esport Municipal orgànic amb representació de 
tothom, en cas contrari hi ha una altra possibilitat que potser és la que apunten els 
clubs, que és que no hi hagi ningú de l’Ajuntament, que sigui un Consell format només 
per entitats esportives, centres escolars i presidit pel tècnic d’Esports. Hi caben les 
dues possibilitats. 

El NOPP veu bé que es parli del tema, que es posi sobre la taula, que es constitueixi 
el Consell de l’Esport Municipal, i que es facin els passos corresponents per 
aconseguir que sigui així, però alguns dels punts del Reglament s’haurien de perfilar, 
d’acord amb tothom. 

La senyora Martí continua exposant que en la fase d’informació pública presentaran la 
referida proposta, tal com han fet en la comissió informativa, ja que el seu grup entén 
que o ha d’haver representació de tots els grups o ha de ser un Consell estrictament 
tècnic, en què no hi hagi representació de l’Ajuntament, perquè hi ha unes entitats, un 
tècnic d’Esports, que pot funcionar assimilable a com funciona la Taula d’Entitats pel 
que fa al tema de les entitats culturals, que funciona mitjançant una Taula, en què no 
s’ha creat el Consell de Cultura Municipal. 

S’han de decidir, i avui es fa un primer pas, per una de les dues opcions, o plantejar 
una Taula d’Entitats, que és el que plantegen precisament les entitats esportives, 
assimilable a la Taula Cultural, i si es fa un Consell de l’Esport Municipal Orgànic, 
previst al ROM i en la Llei de règim local, haurà de contenir la representació de tots 
els grups municipals. 

El regidor d’Esports, el senyor Mingote, exposa que respecte a què el Reglament sigui 
similar al del Consell Escolar, creu que està bé parlar d’aquest tema en el Ple, però 
també ho seria que s’hagués parlat en la comissió informativa. 

El Consell Escolar té unes característiques legislatives marcades i el Consell Esportiu 
en té unes altres. Dir que com a Cunit deuen haver-hi més pobles, l’equip de govern 
també sap que en molts altres pobles el Reglament és similar al que aquí es proposa. 

Quan es diu que les entitats no volen que hi hagi ningú de l’Ajuntament, aquest fet no 
ho han fet saber, el que han fet saber a l’Ajuntament és la manera com volen 
funcionar. 

El més important ja no és entrar, sinó l’esperit amb el qual es crea el Consell, l’esperit 
amb el que el teixit associatiu ho crea, que és intentar buscar una manera de 
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funcionar més organitzada que doni més fruits a nivell organitzatiu, entre d’altres 
qüestions. 

La comissió permanent d’aquest òrgan ha d’aportar les idees a l’Ajuntament, és a dir a 
tots els que estan avui asseguts en aquesta taula i aquest és l’esperit que tenen. 
S’entén que se sentin més còmodes i que treballin de manera més distesa entre 
entitats d’un mateix àmbit i no s’entremesclin els grups municipals i les entitats. 
L’equip de govern ho entén d’aquesta manera, i quan es crea un òrgan més important 
no és qui el composa, sinó que funcioni, per això pensen que és adequat. 

Si a l’equip de govern li hagués arribat que les entitats volen crear una taula d’entitats 
esportives, ara s’estaria constituint aquesta, però el que li ha arribat a l’Ajuntament és 
que volen constituir el que es proposa avui. No té un aspecte més profund que aquest. 
L’esperit que busca el Consell Esportiu és el funcionament bàsic del dia a dia que serà 
el de les entitats i centres escolars, juntament amb el tècnic esportiu i intentar donar 
solució als petits problemes que es poden generar, dia a dia, per falta de comunicació. 
No es busca res més, més enllà d’això, per tant, la proposta que es presenta és 
adequada i no hi ha d’haver cap grup polític, i que d’aquí s’entengui que ha de ser un 
òrgan sense representació institucional de l’Ajuntament, difícilment podran fer arribar 
res, si com a mínim no tenen algun representant institucional al qual fer-li arribar les 
propostes i que aquest les faci extensible a la resta de regidors i regidores. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que hi ha d’haver regidors encara que 
estiguin adscrits a cadascun dels grups municipals, i això és el que ha plantejat. Les 
entitats, almenys de moment pel que saben avui, que això és canviable o potser no 
l’han interpretat bé, però les entitats diuen que volen una Taula d’Entitats, perquè el 
Consell de l’Esport Municipal ha de ser un òrgan de caràcter consultiu i deliberatiu de 
l’esport integrat exclusivament per aquelles entitats i centres escolars, sense afany de 
lucre que fomentin la pràctica i la promoció de l’esport al municipi. Per tant en el punt 
número un proposen estrictament que el Consell sigui una Taula d’Entitats. 

El regidor d’Esports el senyor Mingote llegeix l’apartat del Reglament següent: 

“El Consell  de l’Esport Municipal de Parets del Vallès, és l’òrgan de participació de caràcter 
consultiu i deliberatiu en la gestió municipal amb funcions d’informe i proposta, no executables 
ni obligatòries amb tot els clubs, entitats i centres escolars que fomentin la pràctica de l’esport 
sense afany de lucre. 

La seva finalitat serà d’ordenar i impulsar accions i iniciatives que, a nivell local, facin 
promoció, projecció i desenvolupament de les activitats locals envers a l’esport. 

L’àmbit territorial del Consell de l’Esport Municipal serà el corresponent al municipi de Parets 
del Vallès.” 

El senyor Mingote indica que aquest és el punt un de la constitució del Reglament de 
funcionament. 

La senyora Martí manifesta que aquest Reglament el proposa al Ple el senyor Sergi 
Mingote Moreno i no les entitats, aquestes han signat algun tipus de document, que 
diu textualment el que ha llegit: “integrat exclusivament per aquestes entitats i centres 
escolars”. No s’han de barrejar els temes, perquè la proposta la presenta un regidor, 
tal com ha de ser, però el NOPP no sap si la proposta l’aixequen també les entitats i 
potser s’ha produït alguna mala interpretació. 

El NOPP creu que les entitats proposen una Taula d’Entitats Esportiva, que és el més 
assenyat. Si es fa l’aprovació inicial també hi haurà temps per acabar de discutir el 
tema, no totes les coses es tanquen i s’acaben avui, per això el NOPP presentarà 
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al·legacions en la fase d’informació pública i mantindrà els contactes oportuns amb les 
diferents entitats esportives per clarificar la situació. 

Si de veritat es proposa i es vol tirar endavant un Consell d’Esports Municipal o una 
Taula d’Entitats Esportives, en qualsevol cas el vot del seu grup és d’abstenció. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, subscriu l’aprovació inicial de l’acord. Remarca 
que és una aprovació inicial, i les entitats i persones que se sentin identificades tenen 
un període d’exposició pública que permetrà recollir tots aquells suggeriments que 
poden enriquir el document. Per això, des d’aquest punt de vista és molt important dir-
lo i remarcar-lo. 

Tothom que ha estat en el món de l’esport, que hi ha participat, viscut i hi ha treballat 
períodes llargs coneix el funcionament de les entitats. Són entitats sense ànim de 
lucre, en què preval la part altruista que permet que el poble s’enriqueixi dels seus 
coneixements, i que desenvolupen una tasca com fomentar la pràctica de l’esport dels 
infants, adolescents i veterans. Per això la seva tasca és important des d’aquest punt 
de vista. 

El senyor Martorell continua explicant que cada partit ha aportat les seves idees en les 
diferents campanyes i programes, i CiU aportava la creació del Patronat Municipal de 
l’Esport, que és una fórmula diferent de la que avui es posa damunt de la taula. 
Remarca, que potser es confongui que hi ha molts municipis que tenen un Patronat 
Municipal de l’Esport, que és independent, en el qual estan representades totes les 
forces polítiques. Aquest Patronat és independent i gestiona tot l’esport des del seu 
foment a les seves pròpies fonts de finançament. És una altra fórmula, que és tan 
vàlida i tan enriquidora com la que es proposa. 

S’han de regir exclusivament pel que es porta avui al Ple, perquè creu que és el volen 
les entitats. Aquestes porten bastant temps manifestant que és necessari unir-se, 
reglamentar i regular els interessos de les entitats per fomentar l’esport, però també 
per gaudir el màxim possible i amb la mateixa equitat dels espais que ocupen, siguin 
pistes, pavellons i horaris de cap de setmana i per fer arribar de manera clara 
mitjançant un òrgan, quan s’enfaden, quan es pren el pavelló i se’ls fa anar a un altre 
racó del món per desenvolupar la seva tasca esportiva. 

Una manera de poder regular, reglamentar i articular és amb la creació del Consell de 
l’Esport Municipal, que com molt bé diu el document i que recull allò que 
Convergència va posar damunt de la taula, és un òrgan consultiu, en què les diferents 
entitats reunides sota el paraigües de la institució, i per això ha d’haver-hi el regidor 
d’Esports de l’Ajuntament, com de qualsevol altre ajuntament, perquè és una feina del 
Departament d’Esports i creu que com a tal aquesta figura ha d’estar integrada i 
compresa. Si CiU governés li agradaria que el regidor d’Esports fos la persona visible 
per al desenvolupament d’aquesta tasca. 

El senyor Martorell indica que com a coneixedor d’aquest món i tractant-se d’un 
Consell totalment consultiu, entén que les forces polítiques no han d’estar 
representades, perquè aquesta no és la fórmula. 

Les entitats esportives volen i desitgen tenir el seu debat i Consell, fer arribar les 
propostes i que aquestes es puguin elevar al Ple o altres òrgans a través de la 
persona que s’assigni. 

La senyora Martí ha dit, que probablement sigui el tècnic qui dirigeixi i regulai tota 
aquesta feina, perquè és el que viu dia a dia l’esport amb les entitats, el que es mou 
majoritàriament en el pavelló esportiu, piscina i d’altres llocs i aquesta persona és la 
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que ha de fer de pont per fer arribar als polítics el neguit, i els polítics han de recollir 
les seves propostes i transformar-les en la realitat que les entitats volen. 

Des d’aquest punt de vista, i no es vol allargar més, Convergència subscriu totalment 
l’acord. Entén que el Consell de l’Esport Municipal és un òrgan de participació de 
caràcter totalment consultiu, i deliberatiu, que l’únic que permetrà és regular la gestió, 
que ara es realitza una mica independent dels diferents esports i les diferents juntes 
esportives dels clubs i aquesta és la manera més ideal de regular, tirar endavant i 
sobretot modernitzar l’esport a Parets. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, exposa que vol manifestar la posició del seu 
grup, que no difereix de la resta del govern respecte a aquesta qüestió, però atès que 
ha generat una certa controvèrsia entre els grups polítics és important matisar la seva 
opinió al respecte. 

El teixit associatiu en el marc i en el món esportiu a nivell local fa que sigui convenient, 
útil i necessari trobar algun marc d’interlocució, que aglutini a tota aquesta sèrie 
d’entitats que des de fa molt temps realitzen un treball lloable i important, però que 
moltes vegades està descoordinat i no ha tingut l’espai de trobada, de reflexió 
conjunta i col·lectiva que permet que no siguin propostes en solitari com a entitats, 
sinó que siguin propostes més col·lectives, d’organització tècnica, que permetin que 
tothom en gaudeixi si s’aporta alguna solució o idea per millorar algun aspecte, que de 
ben segur les reflexions en sortiran i en sortiran multituds. 

Iniciativa assumeix el repte, perquè el foment de determinats òrgans de participació 
ciutadana és un compromís polític, i un dels òrgans importants és el Consell Esportiu 
Municipal pel volum de persones que mouen. En aquest sentit és important trobar, a 
través del Reglament es defineix molt bé, el marc, el context, l’espai més propici per 
afavorir sinèrgies entre les entitats i sobretot la necessària coordinació tècnica amb els 
equipaments d’aquesta casa, que és la casa de tots plegats, amb el que es fa 
paral·lelament a part del que realitzen les entitats esportives en determinades escoles 
del municipi. 

El senyor Tarrés continua explicant que tampoc s’ha descobert res en presentar 
aquesta proposta. S’ha fet no només perquè és un compromís polític, sinó perquè ha 
arribat com una iniciativa de les entitats, ja que uns i altres han estat capaços de 
trobar una fórmula, que esperen i desitgen que sigui la millor, tot i que la proposta està 
en una fase d’aprovació inicial i d’aquí a l’aprovació definitiva sempre pot aparèixer 
una aportació positiva. 

Reitera que tampoc han descobert “la sopa d’all”. És a dir hi ha determinades 
localitats que no estan pas llunyanes de l’entorn geogràfic de Parets, properes, de la 
mateixa comarca, que utilitzen des de fa temps aquesta fórmula, que s’ha demostrat 
com una fórmula en què les entitats se senten a gust i còmodes i poden ser capaces 
de fer i elevar propostes a qui ha de prendre les decisions, que deixa de ser la 
corporació municipal, que representa no només aquest govern, sinó el conjunt del 
plenari del consistori de la corporació. L’esperit de les entitats és aquest, que volen 
que sigui un espai de treball i de reflexió. A les entitats esportives els costa veure els 
grups polítics, perquè intueixen que hi hagi una confrontació política i que en lloc de 
treballar pels seus interessos en el marc de l’espai de reflexió tècnica del qual es 
poden dotar, potser s’acabaria polititzant el treball quotidià i diari, per això és lícit i 
legítim que perquè puguin treballar amb tranquil·litat el Consell esdevingui un fòrum en 
què no hi hagi confrontació política, sinó que hi hagi la capacitat de conjuminar 
tècnicament propostes que en acabar serveixin per desplegar noves polítiques 
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esportives o la simple coordinació de tots aquells temes que es poden fer des de 
diferents àmbits municipals. 

És important el fet que s’aglutinin les reflexions de les diferents entitats en una sola 
veu, que esdevingui un interlocutor únic de cara a l’Ajuntament. 

Pel que fa a criteris de subvencions, presa de decisions, i política esportiva, entre 
d’altres qüestions, és important que l’Ajuntament prengui decisions sabent que hi ha 
una sola veu de les entitats que està en la mateixa línia que es pugui proposar en 
aquesta sessió plenària per dir que no es fa només allò que es creu que és bo, sinó 
que les entitats també ho creuen, que són les més interessades. 

En definitiva creuen que és un bon instrument i indica que es proposa una aprovació 
inicial i seria important que en el període d’exposició pública aparegui alguna proposta 
que pugui millorar el Reglament. En qualsevol cas el repte és que funcioni i en aquest 
sentit aquesta és una proposta positiva. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 12 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 2 (NOPP) 

Per tant i, 

Vista la necessitat d’implementar un òrgan de coordinació i integració de la 
participació dels ciutadans en l’àmbit de l’esport municipal, que permeti una gestió 
més acurada i propera a la ciutadania. 

Considerant allò que estableixen els articles 62 a 64 del Text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMC), en el sentit que els ajuntaments poden 
constituir òrgans de participació sectorial amb la finalitat d’integrar la participació dels 
ciutadans i de les seves associacions en els assumptes municipals. 

Vista la proposta de Reglament de funcionament i organització del Consell de l’Esport 
Municipal. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Constituir inicialment el Consell de l’Esport Municipal de Parets del Vallès, com a 
òrgan sectorial de participació en els termes que assenyalen els articles 62 a 64 del 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2. Aprovar inicialment el Reglament de funcionament i organització del Consell de 
l’Esport Municipal, que seguidament es transcriu:                             

“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL CONSELL DE L’ESPORT 
MUNICIPAL 

 

1. CONSTITUCIÓ 

El Consell  de l’Esport Municipal de Parets del Vallès, és l’òrgan de participació de caràcter 
consultiu i deliberatiu en la gestió municipal amb funcions d’informe i proposta, no executables 
ni obligatòries amb tot els clubs, entitats i centres escolars que fomentin la pràctica de l’esport 
sense afany de lucre. 
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La seva finalitat serà d’ordenar i impulsar accions i iniciatives que, a nivell local, facin 
promoció, projecció i desenvolupament de les activitats locals envers a l’esport. 

L’àmbit territorial del Consell de l’Esport Municipal serà el corresponent al municipi de Parets 
del Vallès. 

 

2. FUNCIONS 

1. Proposar els àmbits sectors, segments d’edats i territori on es creu necessària la 
intervenció Municipal en matèria d’esports. 

2. Formular propostes i plans d’actuació Municipals adreçats a la promoció de l’esport per a 
tots els sectors de la població. 

3. Proposar mecanismes de coordinació i seguiment amb l’Ajuntament pel que fa als 
programes i serveis que afectin a les entitats, clubs esportius i centres escolars. 

4. Realitzar propostes que millorin els serveis esportius municipals i les instal·lacions. 

5. Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de l’esport al poble. 

6. Estructurar i organitzar totes les activitats esportives, ja siguin de caire popular o tancat, 
que organitzin les entitats esportives  de la nostra població, així com la seva aportació 
material i econòmica. 

7. Qualsevol altre proposta dins de l’objectiu general i específic del Consell en benefici de 
l’esport municipal. 

 

3. COMPOSICIÓ 

Al Consell de l’Esport Municipal hi podran ser representats totes aquelles persones que 
pertanyin a entitats esportives locals i centres escolars o entitats que realitzin activitats 
esportives de caire popular sense afany de lucre i es dediquin de forma voluntària a la 
promoció i pràctica de l’esport local. 

Formaran el Consell els següents membres: 

1. Presidència:  L’il·lustre Sr. Alcalde l’Ajuntament de Parets del Vallès, que podrà delegar les 
seves funcions en la vice-presidència. 

2. Vice-president: El regidor d’esports 

3. Secretaria o la secretaria: El secretari de la corporació o persona en qui delegui.   

4. Vocals: Un representat de cada una de les entitats esportives del municipi, un representat 
de cada centre escolar, un representant de cada AMPA dels centres escolars i qualsevol 
persona que el president del Consell consideri convenient per la seva significació en el 
mon de l’esport local.  

5. El Coordinador/responsable tècnic  del Servei d’Esports podrà assistir amb veu però sense 
vot. 

       La presidència del Consell d’Esport Municipal tindrà les següents  atribucions: 

a) Representar al Consell. 

b) Convocar, presidir o fitxar l’ordre del dia de les sessions del plenari. 

c) Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els acords, els informes, les propostes 
i els estudis que elabori el Consell. 

d) Autoritzar i donar el vist i plau a totes les actes del Consell. 

e)   Podrà exercir el seu vot que serà de caràcter especial en cas d’empat reiterat en 
qualsevol votació. 
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f)   Autoritzar amb la seva signatura aquells acords i escrit oficials redactats pel Consell. 

g) Totes aquelles funcions que li siguin expressament delegades pel Consell. 

 

4. FUNCIONAMENT 

 Constitució 

1. Les persones que han de formar part del Consell hauran de presentar el seu 
nomenament per escrit al president en la sessió de constitució del Consell. 

2. Els membres del Consell han de presentar l’acte de l’assemblea on han estat escollits 
com ha representants de l’entitat. 

3. El Consell d’Esport Municipal s’ha de renovar cada quatre anys i/o coincidint amb la 
legislatura. 

4. Els càrrecs no són personals i han de cessar del Consell si així ho disposa l’entitat  que 
representin, ja sigui per dimissió o per cessament acordat. S’ha de comunicar per escrit 
al president del Consell d’Esport Municipal qualsevol canvi de representant. 

 

 Votació 

5. L’adopció d’acords s’ha de produir mitjançant votació ordinària, llevat que el mateix 
Consell acordi, per diferents raons, a petició algú membre, votació nominal. 

6. Les decisions s’han de prendre per majoria simple. Si l’abstenció arriba a ser majoria, 
s’ha de continuar el debat i procedir a una nova votació. Si persisteix l’abstenció en una 
nova votació, el tema es pot deixar per una altre reunió. 

7. El president d’una entitat, pot delegar el vot mitjançant autorització signada, a un 
membre de la mateixa entitat o bé a un altre membre del Consell per l’absència de la 
persona designada  com a vocal al Consell de l’Esport Municipal.  

 

 Actes 

8. El secretari del Consell ha d’estendre l’acta corresponent a cada reunió i  l’ha de signar 
el president i el mateix secretari. 

    

 Altres consideracions de funcionament 

9. Si una entitat membre del Consell d’Esport Municipal no vol forma part, ho ha de fer 
amb un escrit adreçat al president i informar-ho en la primera reunió que es convoqui, a 
la resta de membres del Consell. 

10. La convocatòria per les sessions s’han de fer amb una antelació mínima d’una setmana. 

11. El Consell s’ha de reunir mínim tres cops a l’any, per convocatòria de la presidència.  

 

5.  ACORDS  

1. Els acords del Consell adoptaran la forma de propostes, dictàmens i d’altres formes de 
caràcter similar. En cap cas tindran caràcter d’actes administratius. 

2. Aquests acords, dictàmens i d’altres formes de caràcter similar s’hauran d’adreçar per 
escrit al president aportant la documentació pertinent. 
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3. Els acords del Consell s’aprovaran per majoria dels assistents amb possibilitat d’emetre 
vot. La votació serà secreta quan ho requereixi la majoria simple dels assistents a la 
reunió. 

4. Per considerar vàlida una reunió es requereix un terç dels membres legals del Consell i 
han ser presents  el president i el secretari.” 

3. Sotmetre aquests acords a informació pública mitjançant publicació en el BOP i en 
la pàgina web municipal, durant un termini de trenta dies, en el benentès que si 
transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions o suggeriments els 
acords anteriors esdevindran aprovats definitivament. 

 

3. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del Pla de protecció civil de Parets 
del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, 
i presenta avui el Pla de protecció civil al Ple municipal per a la seva aprovació inicial. 
Explica que el Pla com ja saben s’estructura en quatre apartats: El document bàsic, el 
manual d’actuació bàsic, el programa d’implantació i manteniment i els annexos 
generals. Tots quatre s’han explicat àmpliament en les diferents comissions 
informatives que han tingut lloc. 

Més enllà de la qüestió tècnica i teòrica realitzarà un parell de reflexions. La primera 
pregunta que es fa és si l’Ajuntament està obligat a tenir-ne un. Ha de dir que 
l’Ajuntament no ho està, perquè el municipi té una població inferior als 20.000 
habitants, que regula la llei. Tampoc hi ha un teixit industrial considerat d’alt risc, però 
Parets està al voltant de poblacions considerades d’alt risc. Parets també compta amb 
infraestructures com la C-17, la C-33, la AP7, entre d’altres, per les quals passen a 
diari vehicles amb mercaderies considerades d’alt risc. Per això és important tenir un 
Pla de protecció civil, que proporcioni dades específiques dels riscos de la població i 
saber els recursos materials i personal de dintre del municipi i supramunicipals, dels 
quals es disposa per donar una resposta adequada a cada situació. 

El senyor Guzman indica que s’ha de saber en tot moment el protocol que s’ha de 
seguir. Es pregunta per què el Pla es diu de protecció civil quan en altres èpoques 
s’ha denominat Pla d’emergència. Explica que perquè bàsicament va dirigit a la 
ciutadania, ja que fa referència a la seguretat de la població civil. 

Quan el Pla d’emergència estigui totalment actualitzat i hagi superat el període 
d’exposició pública serà una eina vertebradora per continuar elaborant altres plans. 
Ha de ser el pla del qual pengin d’altres com el Pla d’instal·lacions educatives, i el Pla 
d’instal·lacions esportives, entre d’altres. 

El Pla de protecció civil respon a la voluntat de l’equip de govern de fer-lo i a més a un 
compromís polític. Compromís polític i preocupació alhora compartida per totes les 
forces polítiques representades en el consistori. 

Per acabar, dir que creu sincerament que avui amb l’aprovació inicial del Pla de 
protecció civil es posen uns bons fonaments en la construcció de la seguretat del 
municipi i en la seguretat de tots els paretans. Per això espera i desitja, si ho creuen 
oportú, el vot favorable. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup en el seu moment ja 
va demanar que es procedís a la redacció d’aquest pla. És veritat que totes les forces 
polítiques valoren i estimen que és una necessitat, tot i que en el seu dia la resposta 
que es va donar és que no calia fer-lo perquè no s’arribava al nombre d’habitants, fet 
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que és cert, però en tot cas és una necessitat fer el pla, per això el NOPP se n’alegra 
molt que aquest document estigui avui sobre la taula, perquè Parets està dintre d’una 
comarca, en què els municipis de l’entorn són tots molt propers i els efectes que es 
produeixen en altres municipis poden incidir a Parets i les circumstàncies que es 
puguin donar d’emergència poden afectar en els altres municipis. Aquesta interacció 
que hi ha a tota la comarca fa que dotar-se de qualsevol element sigui un element 
preventiu davant d’alguna situació de risc. És un bon document i una necessitat clara 
avui dia. 

La senyora Martí indica que han consultat el document presentat i l’han comentat en 
alguns aspectes i entenen i creuen que tots hi estan d’acord que es poden fer 
aportacions, perquè tothom vol que aquest document sigui el millor i útil possible, ja 
que es tracta de fer-lo servir les menys vegades possibles, però amb el màxim 
d’eficiència quan calgui, per això creu que es poden fer aportacions tots els grups 
abans que es produeixi l’aprovació definitiva i que es recullin les aportacions per 
millorar el document. 

El document fonamentalment ha de definir la situació, la situació geogràfica i 
emmarcada dins del que abans es comentava d’interacció amb els altres municipis. 
També ha de definir de manera clara els riscos i concretar molt bé els mitjans per 
qualsevol de les situacions que es puguin produir. 

L’experiència de situacions en què s’han produït riscos i que s’haurien de valorar com 
a prioritaris són de possibles explosions, incendis, boires tòxiques, inundacions i 
nevades. En qualsevol cas creu que no cal que s’estengui en comentar el gruix del 
document, sinó treballar en tot el que es pugui per millorar-lo en la fase d’informació 
pública, en el termini proposat i si aquest s’ha d’ampliar creu que no hi hauria 
inconvenient, a fi d’elaborar el millor document. Felicitar tothom perquè aquest 
document estigui avui sobre la taula, i per això el vot del NOPP és favorable. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, felicita el regidor perquè avui al gener de 2009 
es porti aquest document damunt de la taula. Diu això perquè CiU ha manifestat 
moltes vegades que Protecció Civil requereix un Pla especial en què s’hi sentin 
encara més integrats i que es compensi per la feina que desenvolupen dia a dia, hora 
a hora i cap de setmana rera cap de setmana. Afegeix que el prestigi de Protecció 
Civil és prou reconegut a Parets i no només aquí, sinó també fora del municipi. 

Avui es proposa l’aprovació inicial del pla, fet que vol dir que les comissions 
informatives han funcionat, i que la feina la saben fer, ja que això ha permès tenir un 
document obert en exposició a fi que els diferents grups polítics com d’altres persones 
diguin la seva i presentin esmenes i aportacions, per això és molt bo i molt positiu per 
al municipi que avui es porti l’aprovació inicial del Pla de protecció civil municipal. 

Protecció Civil, i aquí ho han definit molt bé, té la virtut, la necessitat, i l’obligació 
d’evitar, d’ajudar, de reduir els impactes de tot allò que avui els afecta i que no està tot 
comprès dintre del món funcional de les administracions. És un plus més que tenen. 
Aquesta virtut que té Protecció Civil fa que el ciutadà estigui molt més protegit i alhora 
se senten molt més segurs, a part que desenvolupen una tasca del dia a dia, que 
permet tenir aquest concepte més elevat d’estar més a prop del ciutadà. 

Es felicita de portar l’aprovació inicial del Pla de protecció civil. Felicita també a 
Protecció Civil perquè continuï amb aquesta tasca i demana que el regidor els doti de 
les partides oportunes perquè creixin. 

El senyor Martorell continua exposant que es necessita que el Pla de protecció civil 
sigui una realitat. Com molt bé ja s’ha dit i no es vol estendre gaire més, Parets està 
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en una situació compromesa i delicada, perquè té un entorn difícil, no només pel propi 
municipi, sinó per les indústries que l’envolten, per això és necessari regular i 
reglamentar Protecció Civil. Per l’exposat, CiU vota a favor de l’aprovació inicial i 
espera que es presentin moltes aportacions, que enriqueixin molt més el document. 

El regidor de ICV-EUA, el senyor Tarrés, manifesta que estan al davant d’un tema 
important i cabdal, entre d’altres qüestions, perquè mentre que no passa res sembla 
que no hi hagi d’haver cap problema, però el dia que passa alguna cosa, aquell dia 
tots poden arribar a ser coneixedors de la importància que té preveure i planificar i els 
plans de protecció civil tal i com estan concebuts en l’actualitat són eines de 
planificació que estableixen el funcionament i l’organització dels recursos humans i 
materials per millorar la resposta davant de qualsevol tipus d’emergència o risc que 
aparegui. 

Per l’exposat, és importantíssim que avui es porti a aprovació el Pla de protecció civil 
de caràcter municipal, el qual ha de permetre saber que disposen dels instruments de 
coordinació, humans i materials necessaris per fer front a qualsevol emergència que 
succeeixi. Aquest és l’esperit de tots els grups municipals. És evidentment una eina 
importantíssima per fer altres coses. 

Tots han estat coneixedors i coneixedores i en aquest sentit és un compromís polític 
de tots plegats, però a part que ho és de tots els grups municipals, també ho és del 
govern i, en particular, vol fer extensiva la felicitació que ja ha fet el grup de 
Convergència al company Josep M. Guzman, si aquesta proposta és del conjunt del 
govern, amb el qual se sent plenament representat, no deixa de ser veritat que és el 
senyor Guzman personalment qui ha empès la proposta i parla d’una qüestió que pot 
significar un canvi important de cara al futur, perquè la realitat de les emergències, per 
desgràcia, avui és una i demà passat pot quedar obsoleta i potser una altra. Per això, 
disposar d’aquest instrument és importantíssim. 

El Pla és un instrument molt regulat per la pròpia legislació i en qualsevol cas més que 
ser susceptible de grans aportacions polítiques, sí que ha de ser susceptible en tot 
moment de noves aportacions tècniques i en aquest sentit espera que en el període 
d’exposició pública esdevingui un període, des del punt de vista tècnic, en què 
s’aportin novetats. Novetats que han de servir no només des del punt de vista tècnic 
per trobar els espais necessaris i adequats per veure què cal fer davant 
d’emergències siguin del tipus que siguin, incendis, inundacions, nevades, 
contaminacions accidentals que es puguin produir, atès l’entorn industrial, però 
sobretot aportacions que vagin en la línia de la prevenció. Entén que aquest és un 
document marc, del qual es poden penjar i despenjar nous documents més concrets 
per a àmbits específics en el futur. 

ICV-EUA entén que avui és l’inici d’un punt de partida. Que fins ara han viscut amb les 
bones voluntats, i amb la màxima predisposició, però avui amb aquestes voluntats, es 
té un instrument que permet ser més eficaços a l’hora de gestionar una hipotètica 
crisi. És un instrument del qual se senten molt satisfets. Esperen i desitgen que sigui 
un instrument útil, que tècnicament s’enriqueixi i de cara al futur que sigui una eina de 
cabdal importància per assegurar la població, que no només compta amb la vàlua i 
l’ajuda incalculable del treball de Protecció Civil, en el seu dia a dia, sinó que dóna 
garantia que tècnicament i més enllà del que desenvolupa Protecció Civil també tenen 
instruments organitzatius importants, perquè tots sàpiguen que si es produeix alguna 
emergència se sabrà com fer-li front. 

El regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, agraeix i celebra la unanimitat 
aconseguida i les paraules de tothom. 
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Vol fer un aclariment al representant de CiU, perquè a nivell personal sempre ha 
demostrat molt interès i preocupació pels temes relacionats amb la seguretat en 
general i amb l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil en particular. El que 
explicarà no té a veure amb això, ja que fa referència a la Protecció Civil de la 
ciutadania, però explica que en les properes setmanes durant el mes de febrer 
s’acabarà d’elaborar el Protocol d’actuació del lligam entre la Policia Local i Protecció 
Civil. El protocol no dotarà de més recursos dels que tenen avui dia, però sí que 
dotarà de la càrrega moral d’aquesta relació i el dia a dia que tenen. Una relació que 
ha de tenir continuïtat i que afortunadament per al poble de Parets és altament 
positiva, però s’ha arribat al punt d’inflexió de dotar-los d’un document i d’un protocol 
d’actuació, perquè en cada moment tothom sàpiga com i de quina manera ha d’actuar. 

La presidència felicita tothom per la unanimitat aconseguida en el Pla de protecció 
civil, que es completarà amb les diferents aportacions que de ben segur hi haurà, 
algunes de la pròpia regidoria i altres de col·lectius que vulguin fer les seves 
aportacions. Insisteix en la felicitació per treballar en la línia de la prevenció, que com 
molt bé s’ha comentat és d’aquelles eines que és important tenir-les per a la millora de 
la seguretat ciutadana. 

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

L’article 30.4 de la Constitució espanyola estableix que mitjançant llei es podran 
regular els deures dels ciutadans en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat 
pública. 

A tal efecte el Tribunal Constitucional defineix la protecció civil com un conjunt 
d’accions dirigides a evitar, reduir o corregir els danys produïts a persones i béns per 
tota mena de mitjans d’agressió i pels elements naturals o extraordinaris en temps de 
pau, quan l’amplitud i gravetat dels seus efectes els confereixi el caràcter de calamitat 
pública. 

Vist que la Generalitat de Catalunya té competències en matèria de seguretat pública 
i, per consegüent en l’aspecte de protecció civil, funció exercida mitjançant la Policia 
de la Generalitat segons l’Estatut d’Autonomia i l’article 3 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

Vist que en virtut de l’esmentada competència, la Generalitat de Catalunya a través 
del seu Parlament va aprovar el dia 20 de maig de 1997 la Llei 4/1997, de Protecció 
Civil de Catalunya. 

Vist que l’article 1 de la mencionada llei, relatiu a l’objecte i a l’àmbit d’aquesta, 
estableix que comprèn les accions destinades a la protecció de les persones, els béns 
i el medi ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats 
públiques. 

Vist que els principis generals d’aquesta llei són els de solidaritat en l’assumpció de 
riscos i danys, responsabilitat pública i autoprotecció, proximitat i immediatesa de 
l’acció pública i integració de plans i recursos i les seves finalitat bàsiques les 
previsions dels riscos greus, prevenció i disminució d’aquests, planificació de les 
respostes davant d’ells, intervenció per anul·lar les causes i pal·liar o corregir els 
efectes de les catàstrofes i calamitats i el restabliment dels serveis essencials. 

Vist el que estableix el Pla de protecció civil de Catalunya respecte a la integració dels 
diferents plans territorials. 

Vist que l’article 47 de la Llei disposa que els municipis són les entitats bàsiques de 
protecció civil en Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i planificació en 
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la matèria, i corresponen als plens dels ajuntaments l’aprovació del Pla bàsic 
d’emergència municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació 
municipal i qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil a l’àmbit del seu 
territori, crear la Comissió Municipal de Protecció Civil i qualsevol altre funció que li 
atorgui la legislació vigent. 

Vist que als esmentats efectes l’alcalde és l’autoritat local superior de protecció civil, 
sense perjudici de les funcions del conseller de Governació en cas d’activació d’un pla 
de la Generalitat. 

Vist que segons l’esmentada funció correspon a l’alcalde l’elaboració i el sotmetiment 
a l’aprovació del Ple municipal del Pla bàsic d’emergència municipal, els plans 
específics municipals i els plans d’actuació municipal, així com qualsevol instrument 
de planificació de la protecció civil en l’àmbit municipal. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el Pla de protecció civil de Parets del Vallès. 

2. Sotmetre l’esmentat expedient a informació pública per un termini de trenta dies 
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

3. Facultar l’alcalde president de la corporació perquè procedeixi a la firma de la 
documentació necessària per a l’execució d’aquest acord. 

 

4. Acordar, si procedeix, l’aprovació de l’inici del procediment per a 
l’adopció de la bandera de Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Participació Ciutadana, la senyora 
García, i exposa, que tal com es va avançar en el moment de portar al Ple la 
modificació de l’escut del municipi, es creu oportú de dotar al poble de Parets del 
Vallès, de la seva simbologia local corresponent. 

L’escut està actualitzat i és operatiu i el segon pas és dotar el municipi d’una bandera 
que representi el municipi, quan les entitats surtin fora i en els dies oportuns en el 
propi terme municipal. 

La proposta de la bandera que es presenta al Ple reprodueix els elements de la 
imatge de l’escut municipal, que és un rectangle quarterat, el primer i quart quarters 
de sinoble, color verd, amb el cavall sallent en color argent o blanc, i el segon i tercer, 
amb daurat o groc, amb els quatre pals de gules o de color vermell. Reprodueix la 
imatge de l’escut oficial del municipi. 

Davant de totes les propostes de bandera presentades pels tècnics, es proposa 
justament aquesta perquè és la més avalada per l’especialista en heràldica, el senyor 
Armand de Fluvià, que és qui ha de dir finalment si és acceptable o no com a 
simbologia local. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que tot i que no és obligatori 
disposar d’una bandera municipal, al seu grup li sembla bé que es procedeixi a 
tramitar aquesta qüestió i que Parets es doti d’aquest símbol, per això dona suport a la 
proposta d’aprovació inicial del procediment per adoptar la bandera de Parets del 
Vallès. 
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El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que el seu grup està totalment d’acord 
amb la proposta. Com molt bé ha dit la regidora, en el seu moment es va realitzar la 
modificació de l’escut, qüestió que era necessària i avui per tancar el cercle, la 
bandera. 

A CiU li sembla correcte que s’hagi agafat la vessant més cultural i heràldica per part 
de l’Armand de Fluvià. A part que agradi més o menys, saben que estan dintre d’una 
reglamentació, que té un pes i una vessant científica. 

S’han d’elogiar per dues qüestions. La primera, perquè han triat la bandera que 
realment els ha agradat i segona, perquè és la que està refrendada per la part 
heràldica, qüestió molt important. 

El senyor Martorell continua explicant que no és necessari, sinó no es vol, tenir una 
bandera, però CiU moltes vegades ha defensat la necessitat de tenir-ne una que 
representi Parets allà on vagi. Potser és una manera molt legal de dir-lo, però és una 
manera legalista de ser representats en qualsevol racó del món on es vagi, 
individualment o col·lectivament, amb una senyera que identifiqui el municipi. Aquest 
pas s’havia de donar i avui s’ha fet, per tant s’ha fet un gran pas per ser representats 
amb una bandera allà on vagi qualsevol paretà a títol individual o com a col·lectiu. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, indica que la simbologia és sempre una 
qüestió important, que genera diferents sensibilitats i sempre és fruit de controvèrsia, 
però quan es troba un punt de trobada i d’encontre és allò que precisament aglutina la 
gent i en aquest sentit el procés que es començar de canviar l’escut, avui també pot 
començar amb aquest procés de tràmit burocràtic i administratiu, que potser el punt 
final per acabar amb la normalització dels símbols. 

En aquest cas concret, parlar de la bandera és important per a ells i per al conjunt de 
la societat paretana. De fet tenir una bandera, encara que no sigui obligatori, es parlar 
d’una representació gràfica i s’intenten copsar l’opinió dels diversos sectors, 
probablement hi hauria diferents opinions, sensibilitats i gustos. Si la taula del plenari 
municipal és de disset persones hi ha disset opinions diferents sobre el que agrada 
més o menys i si es pregunta la ciutadania, hi hauria disset mil opinions diferents. En 
aquest sentit cal ser prudents i alhora pràctics i en aquest cas ser pràctic i coherent 
vol dir optar per treballar en la línia d’utilitzar el que diu el sentit comú, i el sentit comú 
diu que en primer lloc s’ha de ser coherent. Si recentment han aprovat l’escut amb 
una determinada representació gràfica, és una bona opció treballar en aquesta 
mateixa línia i això és el que s’ha fet amb aquesta proposta. 

Parets havia disposat en el seu moment, malgrat no tenir un acord plenari en aquesta 
línia, d’una bandera anterior i una certa coherència de continuïtat amb la bandera 
anterior que hi havia hagut al municipi. Si a aquest fet s’afegeix que s’han consultat 
prèviament els criteris que es marquen, fa que tot plegat la decisió d’aquesta proposta 
sigui una decisió encertada i coherent i per tant espera que si el tràmit s’acaba bé es 
disposarà d’una bandera que aglutini i que permeti la identificació de tots, sobretot 
quan se surt del propi municipi. 

La presidència afegeix que és una aprovació inicial, amb el corresponent període 
d’exposició pública. 

Tots els grups voten a favor, per tant i, 

Atès que l’Ajuntament va iniciar el procés de modificació de l’escut de la població, i el 
Departament de Governació i Administracions Públiques ha resolt donar la conformitat 
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a l’adopció del nou escut heràldic, mitjançant la Resolució GAP/2307/2008, de 7 de 
juliol. 

Atès que és necessari iniciar el tràmit corresponent de l’expedient que permetrà 
l’adopció d’una nova bandera com a símbol local paretà. 

Atès que per dur a terme la seva regularització, cal acollir-se al Decret 139/2007, de 26 
de juny, pel qual es regula la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de 
Catalunya. 

Atès l’informe emès per l’arxivera municipal en data 8 de gener de 2009. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar l’inici del procediment per a l’adopció de la bandera de Parets del Vallès, 
de conformitat amb els criteris heràldics que consten a l’informe emès per l’arxivera 
municipal en data 8 de gener de 2009. 

2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant 
la seva exposició al tauler d’anuncis de la corporació i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Annex 
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5. Donar compte de l’aplicació d’inversions segons el Reial decret llei 
9/2008, de 28 de novembre 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, i 
exposa que amb aquest punt arriba l’oportunitat en què hi ha milers de possibilitats 
d’invertir i en què prevaldrà la coherència. 

Tan de bo cada any poguessin portar aquest punt sobre la taula. Agraeix les diferents 
aportacions dels grups de l’oposició, que s’han interessat en un tema tan important 
com és invertir gairebé 3.000.000 € que han arribat del fons estatal d’inversió local per 
destinar-los al municipi. 

Per ubicar als oients, el senyor Mingote explica que el fons estatal és una mesura per 
impulsar el motor econòmic i fomentar l’ocupació. S’ha fet un repartiment a nivell 
poblacional, amb el paràmetre de nombre de ciutadans en els diferents municipis de 
l’estat. 

A Parets arribaran 2.959.444 €, els quals obren la possibilitat de fer un replantejament 
important en les inversions. Tot i que s’obren ventalls molt diversos, s’ha cregut 
convenient no canviar en excés els plantejaments inicials que ja hi havia a nivell 
d’inversions ordinàries, perquè sinó no complirien amb l’objectiu que pretén l’Estat que 
és bàsicament fomentar i dinamitzar molt més l’ocupació, la qual passa per uns 
moments complicats, i sobretot generar i activar el motor econòmic a nivell d’empresa. 

L’aportació s’ha de traduir en propostes d’actuació que tenen l’objectiu clar de 
fomentar l’ocupació i activar el motor econòmic. Els 3.000.000 € ho activaran i hi ha la 
previsió de contractar més de 100 persones, 108 concretament, amb les diferents 
actuacions que es projecten. És un bon impuls per als ciutadans i ciutadanes. 

Tot no és bo i hi ha uns condicionants. El problema més important que hi ha hagut és 
la premura, és a dir la rapidesa que s’ha exigit a l’hora de programar les diferents 
actuacions. 

Les propostes es van presentar el dia 13 de gener de 2009. Entre demà i dilluns 
s’obtindrà resposta de si s’han acceptat en la seva totalitat. Abans de l’abril s’han 
d’adjudicar les obres i abans del primer trimestre de l’any 2010 han d’estar 
finalitzades. L’estat vol concentrar l’execució de les obres en un breu espai de temps 
per activar l’economia, per això s’han de gestionar les obres amb la màxima premura. 
Si es tenen en compte tots aquests aspectes han sortit un reguitzell d’onze propostes, 
que recullen diferents aspectes de millora a nivell d’equipaments i de via pública. 
Fonamentalment els grans paquets estan més segmentats, sobretot el que ho està 
més és el de via pública, ja que és una de les maneres que afecti al màxim nombre 
possible de persones en situació d’atur al municipi. 

El senyor Mingote passa a llegir les propostes: 

Urbanització de l’entorn de la residència – centre de dia, al voltant dels 649.708,73 €. 
Es finalitzarà la primera fase. És un equipament que quan es finalitzi es composarà de 
dues fases perquè funcioni a ple rendiment. Una vegada que s’executi la primera fase, 
han d’estar acabades les obres d’urbanització i els accessos colindants, entre d’altres 
qüestions. La primera actuació que es proposa és aquesta per donar com a finalitzada 
la part més interna, que és la construcció de la residència, i poder executar l’obra 
d’urbanització. 
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El punt dos, tracta sobre les obres d’adequació del Centre Cívic de la plaça Major, que 
es refereix al que és més conegut com la Cooperativa. Indica que és una llarga 
reivindicació que neix d’un conveni de fa bastant temps, que consisteix en tenir un ús 
públic com és l’espai de la sala de la part superior de la Cooperativa. És una sala 
diàfana, difícilment millor ubicada, perquè està en el cor del poble, i en el centre del 
barri antic. Una sala que donarà un ús al teixit associatiu més artístic i cultural, que 
actualment està en dèficit per la riquesa d’entitats que hi ha la municipi. 

El senyor Mingote indica que l’objectiu és adequar amb els 637.546 € la 
insonorització, i la instal·lació elèctrica, entre d’altres temes, per donar-li a aquest 
espai un ús durant cinquanta anys. És una inversió important, perquè a nivell 
estratègic i de futur es podrà utilitzar aquest espai. 

Respecte al tercer punt, la reforma integral de la vialitat, clavegueram i la xarxa de 
serveis des de la rotonda de l’avinguda de Lluís Companys fins a l’avinguda de 
Catalunya, aquesta és una de les actuacions importants que es proposa com a 
inversions en la via pública, amb un import de 420.956, 66 €. S’ha plantejat una 
reforma integral del carrer Sant Antoni, des del seu inici fins al seu final, des de 
l’avinguda de Catalunya fins a la carretera, en diferents àmbits. La primera actuació 
serà des de l’avinguda de Lluís Companys fins a l’avinguda de Catalunya. Aquí hi ha 
una actuació que a més d’integral també té un aspecte molt important, que és que 
molt d’aquests calés, s’enterraran i amb això vol dir que es farà una reparació bastant 
integral del clavegueram, i es faran les voreres, il·luminació, etc. Aquesta és una 
actuació segmentada que continuarà amb alguna altra actuació. 

Pel que fa al punt quatre, sobre la substitució parcial de l’enllumenat públic i la seva 
instal·lació en les principals vies urbanes del municipi, ha de dir que s’han integrat les 
noves obres de via pública, en les quals es milloren diferents aspectes de vialitat i 
també l’enllumenat que es canviarà. Es completarà en algunes zones deficitàries i 
algun enllumenat amortizat, que s’ha de canviar, completen els 251.379,84 €. 

És una inversió important la que es fa amb l’enllumenat, però molt necessària, perquè 
un dels elements correctors derivats del plantejament sobre la desviació més 
important del pressupost de l’exercici passat és el consum energètic, sobre tot el 
consum d’enllumenat públic. 

Equipar el municipi amb fanals i unes instal·lacions modernes aconseguiran rebaixar 
gairebé en un 60% el consums, segons els estudis realitzats. Per això és una inversió 
que a llarg termini es rendible. 

Quant al punt cinquè relatiu a la reforma dels vestuaris, lavabos i accessos de les 
pistes esportives de Can Butjosa, ha de dir que aquesta és una de les propostes que 
va néixer del pressupost de participació ciutadana. La més escollida concretament. 
Han considerat adequat ubicar-la dintre de la llista perquè es demanaven projectes 
concrets i a més projectes que generin ocupació. Aquest és un dels projectes que 
juntament amb algun altre han calculat que pot generar uns 10 llocs de feina. Aquest 
fet és importantíssim, perquè dóna la possibilitat de realitzar una actuació amb una 
premura de temps important i que encaixa perfectament dintre de la llista. 

L’actuació que es realitzarà bàsicament és la reforma de tots els lavabos, l’adequació 
de la pista poliesportiva, i l’arranjament de la tanca perimetral. 

El senyor Mingote continua explicant que respecte al punt sisè, sobre la reparació de 
les cobertes de l’Escola la Cuna, ha de dir que la inversió és de 101.653,50 €. 
L’esmentada escola amb aquesta reforma quedarà pràcticament nova, perquè hi 
havia hagut una inversió importantíssima superior als 240.000 €, aproximadament. El 
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sostre és la part més malmesa i amb els diferents estudis dels enginyers han vist que 
és un bon moment per arranjar de manera definitiva la coberta, i aquesta actuació 
també l’han encabit. 

La setena actuació relativa a la millora de l’accés exterior de les pistes poliesportives 
de l’IES “Pau Vila”, és una actuació que no és d’una gran envergadura, amb un import 
de 48.619,60 €, que va en la línia que comentava abans de la Cooperativa, de donar 
un ús polivalent i un ús públic, en llocs que en aquests moments no ho tenen, tenen 
difícil accés o no estan adequats. 

Amb aquesta petita obra en la tanca perimetral s’obrirà una nova porta, es construirà 
una rampa d’accés, perquè s’ha de salvar una cota important, amb la possibilitat 
d’entrar els carros de les escombraries per netejar les pistes. S’adequaran les pistes, 
els punts d’il·luminació i s’utilitzarà de manera més pública. A nivell esportiu Parets és 
deficitari per la gran quantitat de practicants d’esports que hi ha. Per això amb aquesta 
millora es pot donar un bon ús a aquestes pistes amb una petita inversió.  

Pel que fa al punt vuitè, sobre la reforma integral de les voreres de l’avinguda de 
Catalunya en el barri de l’Eixample des del carrer Dos de Maig fins al carrer Sant 
Sebastià, és una de les actuacions importants que s’executarà a l’avinguda de 
Catalunya. L’equip de govern en el seu moment ja va mostrar interès perquè una de 
les artèries principals del municipi com és l’avinguda de Catalunya tingui un caràcter 
més de relació i de carrer i no de carretera i de via ràpida. Es va reduir la secció del 
vial i es va donar aquest caràcter, que s’ha comprovat que ha donat el seu fruit i que 
en aquests moments s’ha consolidat. Es vol continuar amb el mateix criteri i fer 
l’actuació en direcció cap a l’entrada del poble cap a l’Estació, per dotar l’espai amb 
voreres més amples, amb nova il·luminació, entre d’altres qüestions, i aconseguir una 
continuïtat en el carrer principal. 

Respecte al punt novè, sobre la millora de la urbanització de les voreres del carrer 
Sant Antoni des del carrer Badalona fins al carrer Sant Valerià, explica que estan 
executant la segona part del punt tres, des de l’avinguda de Catalunya fins a 
l’avinguda de Lluís Companys, i ara es farà des del carrer Sant Antoni fins al carrer 
Sant Valerià. La reforma és integral, il·luminació, voreres, paviment, etc. L’actuació té 
un cost de 206.619,59 €. L’anterior tenia un import de 231.379,68 €. 

Quant al penúltim dels punts, sobre la reforma de la urbanització de l’avinguda de 
l’Estació i accessos a l’estació RENFE, ha de dir que és la finalització de la gran 
actuació de l’avinguda de Catalunya tal com es fa també al carrer Sant Antoni. Des de 
l’avinguda de l’Estació s’ampliaran les diferents voreres, es milloraran els accessos a 
les escales, la rampa, es dotarà d’uns millors accessos a una de les zones més 
trepitjades cada dia, que és la línia que uneix els diferents punts de la població amb 
l’estació de RENFE. És una actuació no gaire gran, però sí important, amb un import 
de 94.141,22 €. 

L’onzena actuació, la millora de la urbanització de l’entorn de la zona d’aparcament 
del carrer la Fàbrica, més conegut com l’aparcament de l’Asepeyo. Explica que neix 
de la proposta realitzada pel grup de CiU en un Ple. Es vol adequar l’espai per tenir un 
aparcament de qualitat. Es va recollir la proposta i d’una proposta inicial com és 
arreglar mínimament el paviment de l’aparcament, s’executarà una actuació més 
integral, amb uns 168.619,58 €, i es realitzarà tota l’adequació de l’aparcament, més 
tota la zona d’urbanització, i l’eliminació de barreres arquitectòniques al voltant de 
l’aparcament. 
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La suma total de les actuacions és de quasi 3.000.000 € i la dinàmica d’ocupació que 
genera és superior a les 100 persones. 

El senyor Mingote continua explicant que el fet de segmentar les actuacions dóna 
moltes més possibilitats de generar els diferents aspectes que busca el govern, que 
és la dinamització, ja que si es concentra en una o dues actuacions hagués quedat 
més reduïda. 

Els 8.000.000.000 € que s’han injectat a les diferents administracions, més 
aproximadament els 5.000.000.000 € que ja tenien, tindran una repercussió important 
i generaran l’activació econòmica i en el cas de Parets que és el que més interessa, 
s’aconseguirà a més de donar un aspecte de millora important als carrers, també 
ajudar les empreses i els ciutadans que en aquests moments no tenen feina per 
aconseguir reactivar una altra vegada la seva economia. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el seu grup estima que és una 
molt bona notícia, tal com ja s’ha dit, disposar d’aquests fons que venen a ajudar a 
l’economia municipal i a les possibilitat de fer més inversions afegides a les pròpies 
inversions que hi ha en el pressupost. 

El NOPP va presentar un conjunt de propostes, en les quals proposava les obres 
d’urbanització de part del barri Antic i en especial del carrer Sant Antoni, que està en 
una situació molt deteriorada. 

El seu grup també va proposar l’avinguda d’Espanya, que és un carrer de l’Eixample 
en què la seva urbanització data de la més antiga, i dels més transitats, per això 
convé un arranjament. També va proposar el tema de les pistes de Can Butjosa, 
proposta que es recullen parcialment fases. 

La senyora Martí continua exposant que seria una bona aplicació dels fons recuperar 
la problemàtica que existeix en un determinat sector respecte a la contaminació de 
pous i incidir en alguns projectes de millora de l’espai agrícola i rural i dotar-los de 
millors serveis. 

Algunes propostes s’han recollit i d’altres no. Les propostes que va presentar era en el 
sentit de tenir propostes diverses, que no es concentressin en el que es podria dir 
només urbanització, sinó repartir els diners en altres aspectes, no pas perquè no 
siguin necessaris, però que vagin més enllà dels projectes d’urbanització. En 
qualsevol cas quantes més obres es puguin executar millor i tan de bo enlloc 
d’incloure aquests projectes s’haguessin inclòs molts més. 

La senyora Martí vol fer algunes consideracions. Un aspecte que no hauria d’haver 
passat és el fet que alguna d’aquestes propostes no tenen projecte i s’estan elaborant. 
Des del punt de vista de voler aconseguir una bona gestió és una dificultat, perquè 
quan un vol adjudicar i els terminis ja estan marcats, disposar d’un bon projecte 
executiu debatut amb els veïns, seria ideal. 

L’equip de govern arrossega algun tipus de mancança, no perquè no ho vulgui fer, tot i 
que el NOPP ho ha dit reiteradament que hagués estat bé disposar d’un Pla bàsic del 
barri Antic i projectes executius de determinats carrers que permetrien avui dues 
coses: concretar i accelerar molt més les adjudicacions i afinar molt perquè no es 
produeixin desviacions. La gestió dels projectes no és un tema fàcil, sinó difícil i 
complicat per moltes raons. Molts dels projectes que s’adjudiquen tot i tenir projectes 
executius pateixen desviacions, i a vegades no són desviacions importants. Si es té 
en compte que en el pressupost de l’any que ve no es pot pensar en la possibilitat de 
fer cap préstec destinat a inversió, en el supòsit que aquestes obres es desviessin 
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pressupostàriament i s’esgotessin els fons que provenen de l’Estat es podria produir 
un cert problema pressupostari. 

Quan diu que seria ideal tenir el projecte executiu, posa l’exemple del cas del carrer 
Sant Antoni, en què ha sortit la notícia dels projectes enviats al Ministeri, i els 
ciutadans es pregunten què es farà en aquest carrer. Pregunta si algú ha vist el 
projecte del que es farà. El NOPP no ho ha vist, però en qualsevol cas és un carrer 
com d’altres i hagués estat ideal debatre diverses qüestions en què els veïns tenen 
dubtes i segurament els que estan avui asseguts a la taula també. 

Es pregunta si el carrer Sant Antoni ha de ser d’una direcció o de dues, quin tipus de 
fanals s’han d’instal·lar, si hi haurà aparcaments, quin tipus d’acabats hi haurà, com 
s’integrarà el tema del passeig de la pujada del cementiri en les obres d’urbanització. 
És a dir, un munt de preguntes. Si hagués un projecte executiu discutit amb els veïns, 
aquestes preguntes estarien tancades. Això ho apunta com una lleugera disfunció que 
es pot produir en tota aquesta qüestió, per tant si l’Ajuntament hagués tingut els 
projectes executius probablement això no hauria passat. 

El NOPP valora positivament la llista de projectes, llevat d’un, el Projecte de les obres 
d’adequació de la Sala de la Cooperativa, ja que en el seu dia ja va manifestar que és 
la pròpia Cooperativa qui ha de tirar endavant el projecte. Fins i tot hi ha un conveni 
antic que diu que la Cooperativa es compromet a habilitar aquesta o una altra sala 
com a espai social. Després s’ha modificat en un altre conveni, però aquests diners 
s’haurien d’aplicar a espais estrictament municipals. És evident que hi ha un conveni, 
però aquesta aplicació no és adequada. 

La senyora Martí continua explicant que si es llegeix el Reial decret en el qual es basa 
l’aplicació dels fons, en la part dispositiva diu bastant clar que “La financiación prevista 
en este fondo extraordinario estará dirigida hacia proyectos que conlleven mejoras en 
las dotaciones municipales de infraestructuras...”. El NOPP no hauria inclòs aquest 
projecte, perquè discrepa que aquests diners s’apliquin a això. Els 637.000 € que 
s’aplicaran a la sala de la Cooperativa és una quarta part o una mica menys dels 
diners que vindran en total. És a dir que suma una xifra important. És l’únic projecte 
que no s’hauria d’incorporar a la llista, la resta si es poguessin incorporar més, seria 
millor. 

La senyora Martí indica que al seu grup li agradaria conèixer els projectes executius 
de totes aquestes obres, perquè és important saber què es vol fer en cada lloc. 
També desitja que es faci una encertada aplicació dels recursos, sobretot pel que fa a 
intentar evitar que es produeixin desviacions, perquè qualsevol desviació comporta 
molts problemes a la hisenda municipal i molts problemes per finalitzar les obres. 

Al NOPP li agradaria que les obres creessin llocs de treball, que no fossin tan 
temporals com els que es preveuen i que no estiguin tan vinculats al que podrien 
anomenar totxo o obres d’infraestructures. Li agradaria que hagués més repartiment 
proporcional a obres que anessin més a favor de qüestions mediambientals, com per 
exemple la regeneració dels pous o millores en la zona agrícola i també que una part 
dels recursos es destinessin a projectes que incideixin més en qüestions de 
socialització i de creació de llocs de treball de caràcter social. És a dir, del muntant 
total dels 2.900.000 € li hagués agradat veure vist repartit en aquests quatre apartats 
que ha comentat, en obres de més socialització, obres de medi ambient, obres no tan 
vinculades a la contractació, a la generació de llocs de treball que al final la major part 
seran de treball temporal, que naturalment que tenen la seva importància, però 
hagués estat molt millor generar algun tipus de lloc de treball amb certa continuïtat, 
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perquè aquest és l’esperit del propi Decret, perquè diu que s’aplicarà a aconseguir 
llocs de treball en sectors productius estratègics. 

El NOPP fa aquesta valoració, però en qualsevol cas benvinguts siguin tots aquests 
diners, que segur que repercutiran en la millora dels ciutadans del poble. 

El regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, que se centrarà purament en allò 
positiu, i manifesta que s’han recollit algunes de les propostes proposades, fet que 
indica que tots van bàsicament pel mateix camí. Coincideix en què la gestió no serà 
fàcil i han de posar la màxima cura possible en realitzar la gestió per aconseguir els 
aspectes que es pretenen. 

Hi ha obres més socialitzadores. És molt socialitzador fer equipaments que puguin 
utilitzar els ens associatius. Hi ha obres relacionades amb el medi ambient, des del 
moment que es canvia l’enllumenat per reduir el consum. En qualsevol cas són temes 
més d’apreciació que tampoc tenen més importància. Sí que és important dir, com ha 
fet saber la portaveu del NOPP, que és més interessant parlar concretament dels 
projectes quan estiguin més detallats. Proposa fer una comissió informativa 
monogràfica sobre aquest tema, per mostrar tots els projectes acabats, que hi ha uns 
quants, i els que s’estan acabant d’elaborar per tenir tota la informació i realitzar les 
valoracions pertinents, sobretot envers a fer una gestió el millor possible tenint en 
compte que és una gestió prou difícil, però que entre tots intentaran aconseguir 
l’objectiu que pretén aquesta mesura. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que encara que aquest punt sigui un 
donar compte, per al seu grup és un punt molt important, amb gran transcendència en 
l’àmbit de la política municipal, que necessita d’una explicació per part de totes les 
forces polítiques del consistori. 

CiU no ha volgut estar al marge, sinó tot el contrari, ha volgut participar en el projecte 
de l’aportació del fons estatal d’inversió local, que en el cas d’aquesta vila ha estat pel 
nombre d’habitants, ja que la ràtio és per nombre d’habitants, i es dota d’uns diners al 
voltant de 3.000.000 €. Per això poca broma, perquè és molt important aquest 
pressupost, ja que poques vegades en la història del municipi per desgràcia es tindran 
3.000.000 € per executar obra pública i fomentar l’ocupació. 

L’esmentat fons i així cal remarcar-lo es condiciona a crear ocupació, aquest és un fet 
que al seu grup li preocupa, per aquest motiu cada projecte ha d’anar acompanyat 
d’un plec de condicions que remarcarà d’una forma clara que per executar l’obra és 
necessari agafar ciutadans paretans en atur. En aquests moments cal recordar que hi 
ha al voltant de 1.040 persones a l’atur i s’ha de fomentar que siguin empreses del 
municipi les que en primera opció optin a realitzar les obres. D’aquesta manera 
s’aconsegueix, en el cas que sigui possible, perquè probablement Parets no tindrà 
tota la infraestructura amb aquest servei amb empreses per fer o adjudicar les obres. 
La voluntat del document és fomentar aquests dos elements, primer que les executin 
empreses i aturats del propi municipi. 

CiU no entrarà en el detall de si els aturats tindran una curta vida professional, ja que 
no se sap i anirà en funció de l’obra, però sí que ajudarà a què moltes famílies del 
municipi optin a aquestes places i ajudarà a minvar la desocupació. 

Sobre aquest punt CiU ha demanat un control rigorós a l’equip de govern per evitar 
possibles errors en les adjudicacions de les propostes. Entén que no és fàcil, però 
creu que la voluntat és que sigui així. 
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És evident que aquesta ocasió única demana una actuació única, decidida i 
contundent. És una ocasió per realitzar obres de gran calat i molt necessàries per al 
municipi. Evidentment les obres de gran calat, algunes són obres de totxana, altres de 
carrers, de carreteres i d’equipaments. 

Entén que aquesta ha de ser la prioritat, executar aquest tipus d’obra perquè després 
difícilment hi haurà prou partides per executar obres de gran calat. S’han d’aprofitar 
els 3.000.000 € per efectuar obres de gran calat i el ciutadà així ho agrairà. Per aquest 
motiu ha defugit i amb aquest tema ha estat d’acord amb l’equip de govern, d’invertir 
tots els diners en un sol projecte, en dos o en tres, sinó en bastants projectes, però no 
poden ser tots els que voldria CiU ni tots els projectes que voldria l’equip de govern, 
per això s’han de resituar i condicionar. 

El senyor Martorell continua explicant que finalment l’equip de govern presenta onze 
projectes, dels quals CiU comparteix un 75% i poden discrepar de la resta. Creu que 
és bo que com a força política discrepin d’alguns dels projectes, perquè els entén des 
d’altre punt de vista i n’aporten de nous, perquè aquesta és la riquesa del debat. Com 
a força política així ha de ser, per això vol explicar la posició de Convergència i Unió 
en aquests projectes i en quins discrepa. 

El seu grup hi està d’acord amb el gruix dels projectes, com amb les obres de l’entorn 
de la residència, perquè creu que és necessari. Està d’acord amb la reforma integral 
del carrer Sant Antoni, d’una punta a l’altra, encara que es realitzi en dos trams. Està 
d’acord en acabar les obres de l’avinguda de Catalunya fins a l’estació i fer els 
accessos a l’estació, perquè es deixaria aquesta part de l’avinguda de Catalunya com 
el passeig que avui es presenta. És a dir, no és tan agressiva, és més de vianants i 
resol una part important de la mobilitat a partir de la rotonda de la venzinera. Es va 
començar amb aquest tram, que és una obra necessària, i s’ha d’acabar, per això té el 
suport de CiU. 

És important invertir aquests diners en realitzar els accessos a la residència. La 
residència s’ha d’acabar en la primera fase, com també els accessos. 

CiU discrepa d’algunes de les obres. No prioritza el Centre Cívic de la Cooperativa, ja 
que hi havia un consens perquè l’obra estigués dintre del pressupost. Finalment es va 
treure, però havia d’haver continuat, perquè algunes de les qüestions que es van 
manifestar quan es va elaborar el pressupost és que certes inversions havien de 
continuar. Aquests diners són una oportunitat i no es tindrà una altra oportunitat com 
aquesta, per això es prioritza aquesta obra, encara que CiU no la prioritzaria. 

Una altra obra que CiU no posaria dintre del paquet, és tota la substitució i millora de 
l’enllumenat públic, perquè ja s’havia pressupostat una part, perquè pot ser un estalvi 
molt important per al municipi. En un principi CiU no l’havia valorat positivament, però 
posteriorment ha canviat a base de discussions, que és el que enriqueix el debat. La 
posa pel motiu que per a CiU preval l’estalvi energètic, i no un tema que ha discutit 
moltes vegades amb l’equip de govern, que és el concepte de manteniment i 
d’inversió. L’enllumenat públic havia estat abandonat, i no havien invertit tot el que 
s’hauria volgut, perquè s’han prioritzat altres temes, fins que s’ha arribat a un moment 
que el seu cost és tan gran que fer aquesta inversió és autènticament necessària. 

El senyor Martorell indica que CiU discrepa pels motius exposats, però valora el fet 
que es torni a posar perquè l’estalvi econòmic és important. 

Un altre tema que CiU no prioritza perquè està com a adjudicat són les obres de les 
pistes esportives de Can Butjosa. És una obra guanyadora en el pressupost 
participatiu i ja estava adjudicada, tant si es demanava a crèdit o no, per això no creu 
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que hagi d’estar dintre del paquet de prioritats. Això no vol dir que no s’hagi de fer, 
perquè s’ha de realitzar forçosament, ja que hi ha el compromís com a municipi de fer-
lo, perquè ha estat guanyadora en el procés participatiu del 2009. Reitera que l’obra 
no la posaria a l’esmentat paquet, ja que resta a altres obres, i des d’aquest punt de 
vista hi ha altres prioritats que són força interessants i es podria mantenir en el paquet 
en què estava. 

En els pressupostos es va treure, ara s’hauria de dotar la partida, però és una qüestió 
que CiU posa sobre la taula. 

Un tema que CiU prioritza per arribar al muntant és el cobriment de la pista del Pau 
Vila. El seu grup preveia aquesta obra en el seu programa, encara que no és una obra 
de gran calat, però que necessita inversió, i esponjaria el tema esportiu que és força 
complicat a causa de l’espai i els horaris. No demana un pavelló nou, però sí cobrir la 
pista i dotar-la de vestidors i dintre del projecte incloure la millora dels accessos. 

CiU afegiria la construcció d’uns lavabos ben dotats. Encara no sap quin tipus de 
servei hauria de ser, però és necessari que d’una vegada per totes el parc de la Linera 
tingui uns serveis com deu mana, pel volum de persones que es belluga i el necessita. 
No té cap projecte pensat, però sí que el gaudeixi tota la ciutadania, seria important, 
igual que en el parc de Cal Jardiner, ja que cada vegada hi ha més visitants i és 
necessari dotar-lo de serveis. Tot això sempre des d’una base que han treballat. Han 
presentat propostes diferents a part de les coincidents, però sempre valorant una 
qüestió i és que no ha volgut que cap d’aquestes obres minvi els llocs de treball que 
pot originar. Amb això ha tingut cura i ha presentat propostes amb noms i cognoms, 
que sap què poden costar i la quantitat de ciutadans que es poden implicar. 

El senyor Martorell manifesta que és una oportunitat única per al municipi executar 
aquesta obra i s’han de realitzar obres que després difícilment es puguin fer. Tots 
coincideixen en les obres de gran calat, ja que tots estimen Parets i coneixen el 
municipi, i saben el que li manca en aquests moments. CiU coincideix plenament en el 
75% dels projectes presentats. 

El regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, indica que la intervenció de 
Convergència i Unió és més que positiva en diversos aspectes que vol remarcar. CiU 
va presentar propostes en el moment que es va començar l’actuació, fet que s’ha 
d’agrair perquè sempre dintre del breu temps que ha comentat dóna possibilitats 
d’intentar avançar, i si és dintre d’una mateixa línia, sempre és molt millor. Quan el 
portaveu de CiU feia referència a què les empreses del municipi i els ciutadans i 
ciutadanes haurien de ser en la mesura del possible, en els quals reverteixin les 
inversions, poden ser fins i tot agosarats, la llei ho dirà, però han de ser el màxim 
corporatius possibles, i dintre del marc que la llei permeti es mirarà per les empreses i 
pels ciutadans i ciutadanes de Parets, sense cap tipus de dubte. Creu que això és el 
que opinen tots els que estan aquí asseguts. 

Respecte a les discrepàncies, és evident que han d’haver-hi, perquè són temes molt 
oberts i cadascun té la seva manera d’entendre les prioritats. 

Pel que fa al tema de la Cooperativa i de les pistes esportives, ha de dir que són el 
25% que no entra dintre de les coincidències, però no com a visió, model o concepte. 
L’equip de govern difereix perquè han buscar la reducció de préstecs. Per això 
difereixen en aquest cas amb el model de com fer-lo, però probablement no en la visió 
de la necessitat d’aquestes actuacions. 

El senyor Mingote indica que referent a la proposta de cobriment de la pista del Pau 
Vila, creu que es bo que s’hagi fet un primer pas i coincideixen en què propostes com 
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aquestes s’hauran de plantejar per buscar solucions alternatives a equipaments que 
no es podran construir amb els temps que corren. Es podran fer actuacions esportives 
en els propers anys, però igual no, depèn dels equipaments. No es podran construir 
grans equipaments perquè no hi ha la possibilitat. Hauran de pensar en algunes 
alternatives i poden ser propostes com la de CiU les que donin sortida, sinó 
temporalment, sí a la futura construcció d’altres equipaments. En aquest sentit 
apunten l’esmentada proposta com a força interessant. 

Quant als serveis de la Linera i Cal Jardiner, ha de dir que en el cas de la Linera hi 
coincideixen plenament. Algunes formacions polítiques el tenen com a prioritat, en 
aquest sentit és una actuació més que necessària, que en breu s’haurà d’afrontar, ja 
que és un parc consolidat. 

Respecte al parc de Cal Jardiner, no vol dir que no sigui necessari, però és millor 
afrontar el tema dels serveis en el moment que es plantegi el tancament perimetral del 
parc i se li doni un sentit de consolidació com el parc de la Linera. Cal Jardiner és un 
gran parc, i quan es pugui afrontar es plantejarà el seu tancament perimetral per 
donar-li sentit i que es consolidi. 

El senyor Mingote indica que un 75% de coincidències parla bé de la classe política, 
que no està passant pels seus millors moments, ja que demostra que dialogant i 
parlant es poden entendre i aquest és un bon exemple a seguir. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, indica que en el context de la crisi realment 
dramàtica que es pateix en aquests moments ha fet que per primera vegada en la 
història del país el govern estatal i en concret el Ministeri d’Administracions Públiques 
hagi creat un fons especial i específic de fons estatal per inversió local i al darrera 
d’aquesta qüestió no s’escapa a ningú les deficiències que es venen arrossegant en la 
fiscalitat i el finançament de les entitats locals. 

El senyor Tarrés manifesta que no només estan satisfets que la proposta que ha 
elaborat el govern s’hagi debatut i millorat a partir d’aportacions d’algun partit de 
l’oposició, sinó donar explicacions sobre que se senten còmodes amb la proposta i se 
senten còmodes en funció del context. En primer lloc, la premura amb la qual s’han 
hagut de presentar les propostes a l’administració central fa que s’hagi hagut de 
prioritzar i aquest és el primer greu repte que ha afrontat no només l’Ajuntament de 
Parets, sinó la resta d’ajuntaments que també estan en la mateixa situació, ja que 
quan fas una cosa comporta que has de deixar de fer una altra, fet que genera una 
certa conflictivitat. 

Amb aquests 2.959.244 € s’ha previst fer coses que es poden sintetitzar de manera 
fàcil, obres en equipaments municipals, obres en espai públic i obres repartides de 
manera equilibrada entre els diversos barris del municipi, a fi d’atendre diferents 
necessitats. En definitiva es respon a uns objectius. Per a l’equip de govern, i creu que 
el senyor Sergi Mingote ha fet una exposició clara i precisa, el primer objectiu és 
evidentment el que ocupa i preocupa en la pròpia redacció del Decret que regula el 
fons extraordinari, estatal, que és el de l’ocupació. Dinamitzar econòmicament el 
municipi, convertir-se en un motor econòmic del propi municipi amb les inversions i 
fomentar l’ocupació és la principal preocupació. Parlar de la possibilitat i la previsió de 
més de 100 llocs de treball és una bona dada i una dada positiva per al conjunt de 
ciutadans i ciutadanes. 

Amb independència d’això i de la concreció dels projectes que s’han explicitat 
abastament, sense entrar en cap mena de detall, vol classificar-los en tres grans 
apartats. Per una banda es parla d’equipaments municipals. La qüestió del centre 
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cívic a desenvolupar en un edifici, que és de titularitat municipal durant els propers 
cinquanta anys a través d’una cessió, el tema de Can Butjosa, el tema de la Cuna o el 
tema de la petita reforma de l’IES. 

D’altra banda, el que serien pròpiament les obres de l’espai públic, aborden espais 
importantíssim com l’aparcament del carrer la Fàbrica, la urbanització de l’entorn de la 
residència, tota la zona del carrer Sant Antoni, tant la part de baix, que comporta 
també el treball de substitució del clavegueram, com la part de dalt; les voreres de 
l’avinguda de Catalunya i els accessos a RENFE, en què hi ha importants i 
significatives barreres arquitectòniques, que es té l’oportunitat d’eliminar, tot això fa un 
altre paquet que ataca els eixos viaris importantíssims com l’avinguda de Catalunya i 
el carrer Sant Antoni, dos eixos centrals del municipi, que el travessen de nord a sud i 
de llevant a ponent i que són entrades i sortides al poble, que cada dia són trepitjats i 
rodats per molts vehicles, per això són dos eixos prioritaris en aquest sentit. 

Finalment hi ha un altre paquet que va a part, que s’ha explicitat perfectament, que és 
el de l’enllumenat. Vol fer una referència molt explícita i és que aquest Ajuntament i 
aquest plenari van aprovar fa uns mesos el Pacte d’Alcaldes i va assumir políticament 
el compromís de treballar per a una major eficiència i eficàcia energètica. L’enllumenat 
posat entre aquestes peticions vol dir tenir un projecte per reduir no només la 
contaminació lluminosa, sinó el consum i avançar cap a la millor eficiència energètica 
de l’enllumenat viari, per això i en aquest sentit el fons extraordinari és una gran 
oportunitat, si són una mica coherents i es fa una simple suma, si se suma el fons 
extraordinari al fons ja previst d’inversions en el pressupost ordinari, estan al davant 
d’un any totalment diferent a la resta d’anys anteriors i no sap si també dels que 
vindran. Parets té avui la quantitat més important i significativa que ha tingut mai per a 
inversió pública, per això el repte que afronta aquest govern i el conjunt del Ple és 
precisament gestionar els volums d’inversió que té per a un millor benefici del ciutadà. 

Com dirà el seu grup en l’article municipal de demà, ara no és hora de felicitar-se per 
disposar d’aquests diners, sinó que és hora de saber que es fa el correcte amb 
aquesta quantitat. És hora de posar-se a fer feina i hora de crear feina. És una 
voluntat de govern que amb aquests projectes crea millors condicions de vida per a la 
ciutadania i sobretot aposta per aquells que més ho necessiten, que són les persones 
que avui estan a l’atur. 

La presidència indica la satisfacció de tots els grups de rebre els esmentats ingressos 
per a la creació d’ocupació i la dinamització econòmica del municipi. 

Els grups prenen coneixement de l’acord de la Junta de Govern de data 8 de gener de 
2009, que té el text literal següent: 

“Aprovar la sol·licitud de finançament de diversos projectes al Ministeri 
d’Administracions Públiques en el Fons Estatal d’Inversió Local 

Atès el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal 
de Inversió Local i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament. 

Atès que el fons Estatal d’Inversió Local té per objecte augmentat la inversió pública 
en l’àmbit local mitjançant el finançament d’obres de nova planificació i execució 
immediata a partir de començaments de 2009 i que siguin competència de les pròpies 
entitats locals. 

D’acord amb la relació emesa per la Secretaria d’Estat i Cooperació Territorial, el 
municipi de Parets del Vallès li pertoca un import màxim de 2.959.244 €. 



                                                               
 
 
 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

Vist l’article 5 de l’esmentat Reial Decret Llei en relació al procediment per formular les 
sol·licituds del Fons Estatal. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la sol·licitud de finançament dels projectes següents al Ministeri 
d’Administracions Públiques en el Fons Estatal d’Inversió Local: 
 

Projecte                                                                                   Import (IVA inclòs)     

1. Urbanización Espacio Público Entorno Residencia Centro de Día ............................ 649.708,73 €  

2. Obras de adecuación del Centro Cívico de la Plaza Mayor........................................ 637.546,00 € 

3. Reforma integral vialidad, alcantarillado y red de servicios desde la rotonda  

     de la avenida Lluís Companys hasta la avenida Catalunya ........................................ 420.956,66 € 

4. Sustitución parcial del alumbrado público y sus instalaciones de las principales  

     vías urbanas del municipio .......................................................................................... 251.379,84 € 

5. Reforma de los vestuarios, aseos y accesos de las pistas deportivas Can Butjosa...... 148.619,59 € 

6.  Reparación de las cubiertas de la Escuela La Cuna ................................................... 101.653,50 € 

7. Mejora acceso exterior pistas polideportivas del IES “Pau Vila”................................ 48.619,60 € 

8. Reforma integral aceras de la Avenida Catalunya en el barrio del Eixample 

     desde C/. Dos de Maig hasta C/. Sant Sebastià ........................................................... 231.379,68 € 

9. Mejora urbanización aceras calle Sant Antoni desde calle Badalona hasta calle 

     Sant Valerià ................................................................................................................. 206.619,59 € 

10. Reforma urbanización de la Av. Estación y accesos estación RENFE.......................... 94.141,22 € 

11. Mejora urbanización entorno zona estacionamiento calle la Fábrica......................... 168.619,58 € 

2. Facultar l’alcalde president i el secretari de la corporació per a la signatura dels 
documents necessaris per sol·licitar el suport en les actuacions esmentades. 

3. Traslladar aquest acord al Ministeri d’Administracions Públiques perquè faci efectiu 
aquest compromís, i donar-ne compte en el proper Ple de l’Ajuntament.” 

 

6. Mocions de la Junta de Portaveus 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que la Junta de Portaveus en 
data 20 de gener de 2009 va acordar per unanimitat la moció següent: 

“La Franja de Gaza està patint una tragèdia humanitària d’ençà el passat 27 de 
desembre, provocada per l’ús desproporcionat de la força per part del Exèrcit israelià, 
el qual, amb la seva escalada militar i d’invasió de la zona està provocant centenars 
de víctimes civils entre les quals es comptabilitzen una significativa proporció d’infants.  

Aquesta actuació és absolutament inacceptable par part de la Comunitat Internacional 
ja que s’està vulnerant indiscriminadament el Dret Internacional i Humanitari. Així com 
també ho és la política practicada per Hamas i altres organitzacions armades, les 
quals conculquen el dret dels israelians a la seguretat, afectant també a la població 
civil. 

La situació és d’extrema gravetat i demostra, un cop més, que la solució al conflicte no 
és una resposta militar. L’ús desproporcionat de la força no serà mai garantia de 
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seguretat per l’Estat d’Israel, ans el contrari, generarà un espiral de violència i odi que 
impossibilitarà avançar vers una solució justa i perenne del conflicte que permeti la 
coexistència pacífica de dos pobles històricament assentats i destinats a conviure en 
un mateix territori. 

Davant d’un context com l’actual, marcat per una greu crisi humanitària i colpit per les  
greus conseqüències del conflicte envers l’estabilitat regional en el Pròxim Orient i 
també en l’àmbit global, manifestem la necessitat de reforçar i unificar el rol polític de 
la UE en la resolució del conflicte. En aquest procés la interlocució amb la nova 
administració nord-americana esdevé cabdal per garantir una resolució del conflicte 
mitjançant un acord estable basat en la constitució de dos Estats, donant a israelians i 
palestins la possibilitat de viure en pau i seguretat, els uns amb els altres. Aquesta és 
una contribució cabdal vers la construcció d’una nova estructura pacífica i de 
seguretat regional a la zona.   

Els Governs Locals són conscients del paper que tenen, per la seva proximitat i 
responsabilitat amb la ciutadania, en els processos de diplomàcia municipal i de 
construcció de la Pau. Seguint l’impuls del Fons Català de Cooperació com a espai 
municipalista de treball en aquesta direcció i considerant especialment els principis i 
conclusions de la Xarxa Europea de Ciutats per la Pau al Pròxim Orient, reunida a 
Barcelona el 9 de gener i assumint els posicionaments de la Declaració del Consell 
Català de Foment de la Pau de 8 de gener de 2009, fem una crida a la Comunitat 
Internacional, especialment a la Unió Europea, a actuar amb més determinació per tal 
d’aconseguir: 

1. L’obertura immediata d’un passadís d’ajut humanitari i la provisió urgent de tots 
els recursos necessaris per donar suport d’emergència a la població de la Franja 
de Gaza. 

2. Garantir la protecció de la població civil i la satisfacció dels seus drets i 
necessitats fonamentals. 

3. La creació d’un mecanisme internacional de coordinació i supervisió de l’alto al 
foc el qual garanteixi una vida digna a la població palestina de Gaza i la seguretat 
a la població israeliana. La UE pot contribuir-ne activament a la consecució 
d’aquest objectiu, reprenent la seva Missió d’Observació a Rafah.  

4. L’inici sense demora del diàleg polític entre totes les parts que possibiliti un 
acord per a una Pau justa i perdurable, basada en les resolucions de les Nacions 
Unides, conforme al Dret Internacional i sota el principi de “Dos Estats per a Dos 
Pobles”. 

Per tot això, la Junta de Portaveus, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Promoure iniciatives de solidaritat de caràcter urgent en favor de les col·lectivitats 
locals i de la població civil de la Franja de Gaza. 

2. Coordinar accions pròpies de suport i cooperació a la població de Gaza. Els ajuts 
humanitaris d’emergència es coordinaran amb UNRWA, l’agència de les Nacions 
Unides encarregada de l’assistència als refugiats palestins. Els ajuts per a la 
reconstrucció es faran seguint els criteris habituals del Fons. El compte  corrent 
habilitat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és el 2100-3200-96-
2500029627, destinant l’Ajuntament de Parets del Vallès la quantitat de 1.800 € de 
la partida 4351 313 48906 del pressupost 2009, per la qual cosa s’aprova la 
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Proposta de despesa número 920090000031, per l’esmentat import, el 
reconeixement de la seva obligació i l’ordenació del pagament. 

En el sentit expressat, endegar una Campanya adreçada al jovent de la població  
en el sentit que tingui coneixement dels conflictes armats que s’estan produint i de 
la lluita per la pau. 

3. Fer valer la nostra pròpia veu per tal de promoure un cessament immediat de les 
hostilitats. Donar coneixement d’aquesta resolució al Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament, als grups polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya, a la presidència del Govern de la Generalitat, del Govern de l’Estat i al 
Parlament Europeu.” 

 

7. Precs i preguntes 

7.1. Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica 
que només formularà un prec, relatiu a un tema que considera bastant important. 
Suposa que en aquests moments no es pot donar resposta, però vol que l’equip de 
govern el tingui en compte, perquè és un prec que incideix clarament en els ciutadans 
del poble i està relacionat amb la situació de crisi que es pateix avui. 

La senyora Martí indica que han conegut recentment l’últim IPC del mes de desembre, 
i sorprenentment per a tothom ha estat de l’1,5%. És a dir, després que durant tot 
l’any els IPC eren altíssim del 3% i 4%. L’Ajuntament va aprovar les Ordenances en 
un moment que l’IPC vigent era del 3,5% i es van aprovar les Ordenances amb aquest 
increment i algunes amb algun altre. 

La situació que pateix el país globalment i a nivell mundial és una situació de crisi 
global i cada dia se senten indicadors no gaire bons. La majoria són dolents. L’IPC del 
mes de desembre és un de bo, però molts són dolents i sobretot hi ha un de molt 
dolent, que a més a més senten cada dia, que probablement i desgraciadament 
empitjorarà la situació de l’atur. Cada dia creix l’índex d’atur fins i tot no fa gaires dies 
es comparava amb situació forta d’atur que es va produir al voltant dels anys vuitanta i 
avui ja se superen aquelles xifres. Les prediccions que hi ha sobre la taula són molt 
dolentes. No aniran a més bé, sinó a més malament i tan de bo que s’equivoquin, això 
és el que tos voldrien. Per això el NOPP prega que l’equip de govern reflexioni sobre 
reestudiar les Ordenances municipals a aplicar l’any que ve i aplicar l’IPC del mes de 
desembre per una raó molt clara. Primer, perquè corregir és de savis, ja que la 
situació de crisi és molt important, perquè a moltes famílies del poble els costa tirar 
endavant, perquè l’atur és creixent i sobretot, perquè els salaris i les pensions es 
revaloritzaran en funció d’aquest últim IPC. Per això, prega que l’Ajuntament valori la 
necessitat de readaptar les Ordenances municipals a l’IPC del mes de desembre, que 
és de l’1,5%, en benefici a ajudar a tothom a suportar aquesta situació. 

La presidència indica que el prec s’estudiarà i s’analitzarà. 

7.2. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que començarà amb 
un prec adreçat al regidor responsable de Via Pública. Prega que l’any 2009 s’hagi 
enllestit el Pla de mobilitat del barri Cerdanet i que es tinguin en compte les obres del 
carrer Sant Antoni, les quals van lligades. Com ja ha manifestat alguna vegada sap 
que s’ha treballat en el tema, perquè CiU hi ha participat, i atesa la situació actual és 
necessari que al 2009 s’hagi enllestit el Pla de mobilitat, perquè cada dia és més difícil 
la circulació. 
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7.3. El senyor Martorell exposa que han rebut fotos de la plantada d’arbres en el 
municipi, però han vist que a causa del darrer temps tan canviant, hi ha molts arbres 
caiguts. Alguns s’han retirat fa poc de la plantada de la darrera vegada a la vorera del 
riu. Per això prega al regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, que apliqui tots els 
mecanismes perquè això no torni a passar i que es faci un manteniment de les 
plantades que s’han executat en els diferents llocs de Parets. 

7.4. El senyor Martorell pregunta si s’ha fet alguna tasca a nivell escolar i si hi ha 
algun programa especial per fomentar les llengües estrangeres. Cal impulsar i 
potenciar el coneixement i aprendre llegües estrangeres en el municipi. Cada dia és 
més necessari, perquè la internacionalització està a la cantonada i és bo saber si hi ha 
algun pla específic de l’equip de govern per potenciar les llegües estrangeres a nivell 
de la comunitat educativa. 

7.5. El senyor Martorell prega que a la pàgina web de l’Ajuntament  hi hagi un apartat 
amb les subvencions de totes les institucions, perquè el ciutadà tingui coneixement de 
les subvencions que rep l’Ajuntament, perquè s’han sol·licitat i algunes s’han 
adjudicat, i és un valor afegit que es pot tenir. 

El regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, agraeix el senyor Martorell la formulació 
del prec i la pregunta sobre l’arbrat. Explica que els treballs de la darrera plantació, 
que ha estat la més important que s’ha produït mai en un sol cop, es va fer de comú 
acord i a través d’una col·laboració amb el Consorci de la Conca del Besòs, per tant el 
tempo de reposició de l’arbrat malmès en el cas que apareguin de tant en tant 
malmesos no és el de la immediatesa, es trigarà una mica més, però s’ha de tenir la  
tranquil·litat que es revisen els arbres i hi ha a l’entorn de quaranta o cinquanta 
exemplars guardats en el viver municipal per substituir als que es malmetin. Lamenta 
que alguns dels arbres malmesos, que es poden apreciar en les fotografies del senyor 
Martorell, són imputables no precisament a les inclemències del temps, sinó a algun 
que altre acte vandàlic absolutament aïllat, que ha fet mal alguns exemplars. 

Agraeix sincerament la petició i la informació facilitada i manifesta al senyor Martorell 
que està a la seva disposició per informar-lo quan es produeixin les substitucions. 
Afegeix que aquest és un procés de mitjà i llarg termini. 

El regidor d’Educació, el senyor Torio, explica que la importància de les llengües és un 
fet fonamental que des de l’ensenyament reglat es treballa força, perquè fins i tot 
s’està introduint la segona llengua estrangera dintre del currículum escolar. 

Indica que hi ha una altra iniciativa a part de l’oferta de l’Escola d’Adults, que 
fonamentalment és l’anglès, de programes d’alfabetitzacions castellà i català, que 
impulsa molt a partir del pacte per la immigració que derivarà en una llei que es 
presentarà al Parlament aviat. 

S’està portant a terme una iniciativa d’una associació de voluntaris que s’anomena 
“Aprenent la llengua”, que en realitat és compartir la llengua entre persones que posen 
a l’abast i coneixen el català i l’ensenyen a d’altres, i altres que coneixen l’àrab, 
l’anglès o el xinès també l’ensenyen a d’altres. Això es fa el dissabte a Cal Jardiner. Hi 
ha un gruix de 43 persones, i funciona força bé. És una qüestió voluntària, però dóna 
resposta a persones del municipi que en el seu moment no van tenir resposta de l’aula 
d’adults ni d’altres formacions escolars. 

La regidora de Participació Ciutadana, la senyora García, explica que respecte a 
penjar les subvencions en la pàgina web, indica que s’ha començat a estudiar la 
remodelació del web actual de l’Ajuntament i qualsevol suggeriment d’aquest tipus és 
molt ben rebut. Està previst ampliar tota la informació municipal del consistori i dels 
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òrgans de participació com actes de consell i qüestions derivades d’aquests tipus de 
funcionament. Es recull el prec, encara que la seva execució no serà immediata, ja 
que és un tema de difícil gestió. 

La presidència indica que respecte al Pla de mobilitat del barri Cerdanet s’hi està 
treballant i quan es plantegi l’obra del carrer Sant Antoni s’aprofitarà el mateix moment 
per a l’adaptació del barri amb el Pla de mobilitat i s’informarà a la comissió de veïns 
per trobar el màxim consens possible. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 


