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

Caràcter: ordinari 
Data: 26 de març de 2009 
Horari: de 20 a 22.50 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 
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde 
Susanna Villa Puig, regidora 
Raquel García Mesa, regidora 
Ricard March Ascaso, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Amèlia Marquino Tocado, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP 
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU 
Francisco Pulido Sánchez, regidor  
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA  
Sònia Ramírez Domínguez, interventora 
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 

 

Excusa l’assistència 

Lluís Cucurella Monreal, regidor 
José Antonio Morguí Castelló, regidor 
 
 

Ordre del dia 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 

Serveis Territorials 

2. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional del Pla d’infraestructures dels 
polígons industrials. 

Serveis Generals 

3. Donar compte de la concertació d’un préstec per a la realització d’inversions, 
exercici 2009. 

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2008 de l’Ajuntament i 
del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès. 

5. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit número 1/2009. 
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6. Acordar, si procedeix, la resolució d’al·legacions al Consell de l’Esport i en el seu 
cas l’aprovació definitiva de la constitució del Consell. 

7. Ratificar, si correspon, l’acord de pròrroga de la concessió del servei de recollida 
d’escombraries i neteja viària. 

8. Acordar, si escau, la modificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 19 de febrer 
de 2009 relatiu a l’aportació no dinerària del solar de Can Fradera al capital social 
de la societat municipal Habitaparets, SL 

9. Aprovar, si procedeix, la delegació en favor de la Junta de Govern de l’adjudicació 
i formalització dels contractes de lloguer de caràcter plurianual subscrits per 
l’Ajuntament. 

Junta de Portaveus 

10. Moció de suport a les associacions de cultura popular i tradicional catalana 
relacionades amb l’ús del foc. 

11. Moció 30 anys d’Ajuntaments Democràtics. 

12. Moció per promoure la instauració del Dia de l’Esport a Europa. 

13. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 

Per UNANIMITAT s’aprova l’esborrany de l’acta del Ple del dia 19 de febrer de 2009. 

 

Serveis Territorials 

2. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional del Pla d’infraestructures 
dels polígons industrials 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica 
que la proposta preveu la previsió viària de tres sectors de la banda est, de la 
Nacional C-17, tal com es va explicar a la comissió informativa,. Recull un estudi 
sobre la viabilitat que han de tenir els polígons industrials, el conjunt dels tres sectors 
del sector Llevant, UP5, UP9 i UP6, que estan per sota del circuit, en tota la façana de 
la C-17. 

El primer punt de l’acord recull les càrregues que tindran en un futur el 
desenvolupament dels mateixos sectors de les infraestructures com la rotonda que el 
planejament de Carreteres va preveure un punt important per a la distribució del 
trànsit, la via Interpolar del circuit. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que no coneix gaire a fons tot el 
contingut del projecte, però en tot cas té alguns dubtes respecte al plànol en planta 
que ha consultat. Queda un apartat sobre càrregues a distribuir. Aquest és un pla 
d’infraestructures per lligar els tres polígons inclòs el polígon Llevant Industrial i alguna 
de les obres d’aquestes infraestructures s’adjudica una part a cadascun dels polígons 
i algunes no queden adjudicades a ningú, que són aquestes que es mencionen com a 
càrrega a distribuir. El NOPP entén que no se sap qui pagarà, i que no queda 
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adjudicat, suposa perquè el cost de les infraestructures no ha de ser repercutible a 
aquests polígons. El NOPP no sap ben bé si és exactament com diu, però suposa que 
és així. 

La senyora Martí indica que una segona qüestió és que no veu com queda la solució 
dels dos passos de la C-17. La C-17 sembla que es connecta per davant de Nutrexpa, 
més o menys, i en un altre punt més a vall, que s’ha de connectar el polígon Llevant 
Industrial, amb els polígons de l’altra banda. Sobre el plànol queda molt bé, però la 
realitat és que no s’explica com es travessarà la C-17 amb una mitjera, per això 
suposa que es farà mitjançant un pont, que no és una infraestructura fàcil de fer. No 
veu que aquí es reculli. 

La senyora Martí veu que no queda recollida cap possible solució sobre la connexió i 
sobre el problema que existeix avui en temes de xarxa viària, precisament en aquesta 
zona que és la sortida de l’autopista de la A-7. Suposa que en el futur hi haurà algun 
nou accés de l’autopista i precisament el NOPP havia presentat una proposta, que 
alguna vegada ha comentat, en què caldria incorporar en el projecte una connexió de 
la sortida de l’autopista de l’A-7, quan carrega sobre la C-17, desviar un dels dos 
carrils. Actualment es donen cues, que cada dia són notícies a la ràdio, a causa de les 
retencions que es produeixen, perquè molta gent de Barcelona i d’altres indrets 
treballa en els polígons no només de Parets, sinó també de Montmeló, de Montornès, 
de Granollers i molts usuaris surten per aquí, amb dos carrils, i després arriben a la C-
17 amb un sol carril. Per això aquest pla pot incorporar que un dels carrils que surten 
de la sortida, no de l’autopista, sinó de la sortida de l’autopista A-7 s’incorporés en el 
polígon de Can Volart, a través d’un dels vials senyalitzat. 

De tot aquest projecte això és el més fàcilment executable i el més immediat. És 
evident que no és la solució a la C-17 ni a la sortida, això que proposa. És una solució 
temporal, perquè el possible desdoblament de la C-17 que es pot produir per la 
carena del circuit serà la solució definitiva. Aquesta no és una solució que es pugui 
adoptar en un termini de temps no gaire llarg. 

Per això creu que seria bo que el pla recollís aquesta sortida de la A-7 i que es 
clarifiqués alguns dels altres apartats de la cruïlla amb la C-17. En qualsevol cas el 
NOPP s’absté en la votació. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, manifesta que consta que Carretera té 
prevista una solució sobre la incorporació a l’autopista A-7 amb la C-17. Preveure un 
altre format d’aquesta sortida de l’autopista, que un carril dels dos que es preveu passi 
pel sector de Can Volart, seria un estudi tècnic que comportaria i la solució que es 
donaria a aquesta discussió, lamenta no poder entrar al debat perquè entén que el 
personal tant de Carreteres com de l’Ajuntament són els que valoren les millors 
opcions i tenen solucions tècniques a donar i per a l’equip de govern seran vàlides les 
que proposin. 

El senyor Lucio Gat recull l’opinió manifestada pel NOPP i la traslladarà per veure què 
significaria, en un moment més oportú donar, compte d’aquesta proposta sobre la 
sortida de l’autopista quan punxa amb la C-17. 

Pel que fa als dos punts que travessen la C-17, ha de dir que està en la mateixa línia. 
És a dir els dibuixos configuren una proposta que se suposa que la seva viabilitat està 
més que estudiada. No sap si a través d’un pont o soterrani, per sota de la C-17. Hi ha 
fórmules tècniques i en el pla que es porta avui al Ple es preveu perquè s’aprovi. S’ha 
dibuixat en previsió, òbviament perquè és viable. La viabilitat és possible i té tota la 
confiança en el personal que ha configurat la proposta, que això serà viable i factible, 
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quan es pugui fer. És una previsió dibuixada al Pla i està molt bé que hi hagi 
perspectives de futur a l’hora de connectar els polígons industrials, com Can Volart i el 
sector oest de la C-17, que s’ha de desenvolupar d’una manera important i ha de ser 
un futur sector industrial del municipi. 

El senyor Lucio Gat explica que respecte a les càrregues a distribuir, ha de dir que el 
fet que el document decideixi i valori les càrregues a distribuir no exclou al 
Departament de Carreteres. S’ha de buscar l’equilibri de les càrregues que altres 
sectors dibuixen l’equilibri entre la càrrega que ha de suportar el Departament de 
Carreteres, que suportarà una part important, i les que han de suportar les pròpies 
obres d’urbanització en la mesura que es desenvolupin els polígons industrials. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que és un tema molt tècnic. És una 
previsió viària que ha de donar viabilitat, interconnexió i connexió dels tres polígons, 
que com molt bé s’ha fet ja referència seran el futur del creixement industrial del 
municipi en consonància amb el nou nus viari que hi haurà i com es tractarà el tema 
de travessar o passar la C-17 d’una banda a l’altra. 

La documentació recull que està previst per part de Carreteres que hi hagin aquestes 
connexions, però no ha vist com s’executaran. És un pas necessari que obliga a fer 
Carreteres per tenir en un futur, que espera que no sigui gaire llunyà, tota aquesta 
infraestructura preparada, però a l’expedient ha vist que hi ha certes coses no gaire 
clares, una mica pel seu desconeixement. CiU entén que és un tema molt tècnic, i que 
la Direcció General de Carreteres ha fet la seva feina. 

Referent al tema de les càrregues, vol entendre que Carreteres assumirà una bona 
part d’aquestes i que la urbanització del polígons es portarà una altra part, però 
Carreteres té molt a dir, perquè suposa que assumirà una part important en aquest 
macroprojecte. 

CiU s’absté en la votació, encara que entén que és necessari i així ho ha vist la 
Direcció General de Carreteres per definir el Pla de viabilitat d’interconnetivitat dels 
tres polígons. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, considera que és un tema important, de 
caràcter estrictament tècnic, però bàsicament saber que Parets té un pou de 
creixement industrial, que necessàriament comporta la corresponent previsió sobre 
quin han de ser els nusos de comunicació que giren al seu entorn. Quan es té en 
compte que el creixement industrial es produirà a l’entorn de la C-17 i als voltants del 
circuit, un àmbit que des de fa temps la Direcció General de Carreteres està treballant 
en funció de diverses hipòtesis de treball. Avui no es té definida la concreció de tots 
aquests aspectes que avui es comencen a veure en el Pla, però evidentment aquest 
Pla és un primer document que en aquesta fase d’aprovació provisional aporta les 
línies d’actuació futura. 

Des del punt de vista intern com a municipi, situa la connectivitat entre diferents 
espais, no només l’espai propi del sector Circuit, sinó que això significa arribar fins al 
sector Nutrexpa, i vol dir parlar de l’àmbit de Can Volart, del sector nord-est, més enllà 
de parlar de futures connectivitats amb el Llevant amb la dificultat que entranya i com 
altres grups ja s’han referit el que és travessar la C-17. Amb independència d’això i 
amb la dificultat de trobar aquests enllaços és important tenint en compte que la 
Direcció General de Carreteres ja ha reiterat en més d’una ocasió la voluntat futura de 
desdoblament de la C-17, que tingui la previsió per construir uns nusos de 
comunicació que permetin veure la solució tècnica que es troba per enllaçar allò que 
vindrà amb allò que avui es té en aquest entorn. 
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El senyor Tarrés continua manifestant que el fet que no es concretin i es defineixin les 
càrregues dels diferents sectors és lògic, ja que es tracta que cadascun dels sectors 
assumeixi allò que li correspongui i que l’Administració aporti la part que li correspon. 

Amb independència de totes aquestes qüestions, el seu grup creu que és un tema de 
caràcter tècnic molt important de cara al futur i és interessant i fonamental el fet que 
per presentar el Pla d’infraestructures s’hagi considerat i tingut en compte de manera 
especial l’estudi de mobilitat sostenible que es va fer per al sector UP5. 

Finalment recollir que la definició de l’estructura viària de l’entorn pot millorar de 
manera substancial i important en el conjunt dels polígons industrials actuals i els de 
desplegament futur. Per això és una eina interessantíssima i necessària, i per tant el 
seu vot és a favor de la proposta. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EUA) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 3 (NOPP, CIU) 

Per tant i, 

Vist el Pla d’infraestructures dels Sectors Industrials de Llevant (UP-5, UP-6 i UP 9) 
redactat pels arquitectes Manciñeiras-Parés arquitectes associats, SL i Ricard 
Cassademont i Altimira i promogut per l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

Vist que el referenciat Pla d’infraestructures va ser aprovat inicialment per acord de la 
Junta de Govern de data 5 de juny de 2008, de conformitat amb l’informe emès pels 
serveis tècnics municipals. 

Atès que es va sotmetre a informació pública mitjançant la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona número 144, de data 16 de juny de 2008, al 
Periódico de 12 de juny de 2008 i es van sol·licitar els corresponents informes als 
organismes sectorials afectats per les seves competències. 

Vist l’informe que consta a l’expedient administratiu emès per la Direcció General de 
Carreteres. 

Atès que s’han incorporat al document del Pla especial d’infraestructures les 
prescripcions contingudes a l’informe de la Direcció General de Carreteres. 

Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals. 

Vist que l’article 83.2 del TRLUC estableix que la competència per l’aprovació inicial i 
provisional dels plans especials a què es refereix l’article 67.1.e) correspon a 
l’administració que els ha redactat i l’aprovació definitiva al conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de conformitat amb l’article 77.1.e) del mateix cos legal.  

Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la seva modificació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix 
com a competència del Ple l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i 
demés instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar provisionalment el Pla especial d’infraestructures dels Sectors Industrials 
de Llevant (UP-5, UP-6 i UP-9) redactat pels arquitectes Manciñeiras-Parés 
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arquitectes associats, SL i Ricard Cassademont i Altimira i promogut per l’Ajuntament 
de Parets del Vallès considerant que l’assignació dels costos als Sectors de 
planejament de la rotonda proposada per la Direcció General de Carreteres a la 
carretera C-35 vindrà justificada per la mobilitat generada per cada Sector. 

2. Traslladar el present acord, juntament amb el Pla especial el d’infraestructures dels 
Sectors Industrials de Llevant (UP-5, UP-6 i UP-9), al conseller de Política Territorial  
per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva de conformitat amb l’article 77.1.e) 
del TRLUC.  

 

Serveis Generals 

3. Donar compte de la concertació d’un préstec per a la realització 
d’inversions, exercici 2009 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que 
en el pressupost d’aquest any es preveia que una part de les inversions s’haurien de 
finançar amb un préstec. Concretament la quantitat és de 3.200.000 € i actualment els 
préstecs estan de la manera següent: Hi ha un préstec que s’ha tancat ja amb la 
Diputació de Barcelona, de 600.000 €. Amb l’altre, es van trobar que amb la idea que 
poguessin participar més nombre d’entitats bancàries i de donar la possibilitat que 
entressin més d’una, si més no, i tenint en compte que l’import que es donava no tots 
els bancs i les caixes podien entrar, es va decidir separar-lo i d’una banda es concerta 
un préstec de 600.000 €, segurament amb la Caixa de Girona, i d’altra banda, un altre 
del qual es dóna compte avui, que està més avançat en la negociació de 2.000.000 €, 
que servirà per finançar bàsicament les obres de la residència per a la gent gran i és 
un préstec que es tancarà properament amb la Caixa de Pensions. De moment s’ha 
acordat un interès del 4.70%, a 10 anys. 

La senyora Lloret continua explicant que la última vegada que es va concertar un 
préstec va canviar el tipus d’interès, del moment que es va acordar fins que es va 
signar. Espera que ara no hi hagi tanta fluctuació dels interessos en el mercat i que es 
respectin. Afegeix que el deute de l’Ajuntament és d’un 30% d’interès fix i el 70% 
d’interès variable. 

El plenari pren coneixement de l’acord de la Junta de Govern de 12 de març de 2009, 
següent: 

“Aprovar la concertació d’un préstec amb l’entitat la Caixa per a finançar 
part de les inversions previstes per a l’exercici de 2009 

Atès que és necessari concertar un préstec per a finançar part de les inversions de 
l’exercici de 2009 per un import de 2.000.000 €, per la qual cosa s’han sol·licitat 
diferents ofertes a entitats bancàries. 

Atès que es considera que l’entitat La Caixa proposa l’oferta més econòmica per 
l’Ajuntament. 

Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 

En virtut de l’acord de delegació a la Junta de Govern Local pel plenari municipal en 
sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2008 d’aprovació del pressupost per a 
l’any 2009 i l’aprovació de la concertació del préstec previst per al finançament de les 
inversions contemplades a l’annex d’inversions 2009. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 
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ACORDA: 

1.  Aprovar la concertació d’un préstec per a finançar part de les inversions previstes 
per A l’exercici de 2009, amb l’entitat La Caixa, amb les condicions següents: 

• Import del préstec : 2.000.000,00 € 
• Amortitzacions : trimestral 
• Tipus d’interès : EURIBOR trimestral + 1,75% (període lliure

 disposició) 
Tipus fix: 4,70%   

• Comissió d’obertura : 0,20% 
• Comissió disposició : 0,10% 
• Comissió cancel·lació : contractació d’un derivat de cobertura 
• Termini amortització : 10 anys (inclòs un any de carència) 
• Garantia : Participació Municipal en els Tributs de l’Estat 

Fons Estatal d’Inversió Local 

2. Aprovar el projecte de contracte de préstec que regularà l’esmentada operació de 
crèdit. 

3. Comunicar aquest acord a la  Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’Ordre de 27 d’abril de 2007. 

4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es celebri.” 

 

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2008 de 
l’Ajuntament i del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i explica que 
durant aquest mes de març de 2009 s’ha tancat l’exercici pressupostari de l’any 2008, 
i anuncia que tal i com es fa normalment s’explicarà tot l’exercici i el tancament més 
detalladament a la Comissió Especial de Comptes. Aquesta comissió tindrà lloc entre 
els mesos de juny i com a molt tard juliol. 

Avui es tracta de donar compte i vol avançar una dada i és que hi ha hagut uns majors 
ingressos que les previstes inicialment, que provenen bàsicament d’uns ingressos 
dels guals industrials, d’uns aprofitaments de la companyia del gas i d’uns canvis en 
les aportacions del fons de l’Estat i del fons de la Generalitat. D’una banda gràcies a 
aquests majors ingressos i d’una altra, a les mesures que es van començar a adoptar 
a partir de l’últim trimestre de l’any passat de contenció de la despesa, actualment el 
romanent de tresoreria de l’Ajuntament és positiu, concretament d’1.800.000 €. 
Aquests diners de  moment es destinaran a l’estalvi. En la situació actual com la que 
es té han de ser prudents i guardar-los, ja que amb la previsió de l’últim trimestre de 
finals d’any, segurament s’hauran d’utilitzar per donar resposta a les possibles 
mesures socials que s’hagin d’augmentar o engegar algun ajut o campanya 
d’ocupació, per intentar donar resposta als ajuts que puguin necessitar els paretans i 
paretanes. 

La senyora Lloret continua explicant que respecte al romanent de tresoreria de 
Patronat també és positiu amb 5.000.000 €. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, i puntualitza que el romanent d’1.800.000 €, 
creu que la informació donada no és del tot exacta. Aquest romanent està constituït 
per avals en una part molt important, per això difícilment es podrà destinar a l’estalvi, 
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perquè la major part del romanent són avals. D’altra banda, tampoc es podrà destinar 
a Serveis Socials, perquè en el punt següent ja es tira mà de la mica de diferència que 
hi ha entre els dipòsits fixes i aquesta quantitat per pagar despeses corrents, com 
després es pot veure. Per això, l’apreciació que s’ha fet no s’ajusta al que es té sobre 
la taula. 

La regidora d’Hisenda aclareix que els avals ja estan descomptats. És una xifra 
important, per això abans d’anunciar-la està segura que és correcta i que es pot 
destinar al que ha dit que es destinaria. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que no creu que sigui res incorrecte, 
però sí que l’esmentada xifra conté els avals. No ha dit que hi hagi res incorrecte, ja 
que és el resultat d’una suma i d’unes operacions, però que en tot cas aquesta 
quantitat difícilment es podrà destinar a estalvi. 

La presidència indica que quan hi ha un fet positiu per l’Ajuntament com és tenir un 
romanent de 1.800.000 €, té la sensació com que al grup del NOPP li sàpiga greu 
aquest fet positiu de l’estalvi. Ho diu perquè en el tema dels avals, que comentarà la 
interventora, creu que no hi estan posats. Parlen en aquests moments d’1.800.000 € 
de romanent positiu, en un moment en què la majoria d’ajuntaments, tal com s’ha 
sabut pels mitjans de comunicació, no tenen romanent positiu. 

La presidència felicita els Serveis Econòmics per la gestió realitzada, i també per 
l’esforç de contenció de la despesa efectuat en l’últim trimestre de 2008 pel que 
respecta a l’equip de govern en les seves diferents àrees. Afegeix que també s’han 
obtingut més ingressos, els quals han facilitat que el romanent de tresoreria sigui 
positiu. 

Com ha comentat la regidora, que d’1.800.000 € es destinaran 130.000 € al tema 
elèctric. De ben segur al mes d’octubre o novembre caldrà fer alguna modificació, 
perquè enguany es veuran si els ingressos es consoliden o no, a causa de la situació 
econòmica i com molt bé ha comentat la regidora d’Hisenda, per les mesures socials 
que es puguin aplicar, es tindrà aquest romanent que ajudarà molt a què l’Ajuntament 
sigui un Ajuntament com ha estat sempre força sanejat, tal com demostren les dades 
pressupostàries. 

La interventora indica que tal com explica cada any a la Comissió Especial de 
Comptes, el romanent de tresoreria funciona amb els fons líquids, més els drets 
pendents de cobrament, menys les obligacions pendents de pagament. Els avals 
concretament estan a l’apartat d’obligacions pendents de pagament d’operacions no 
pressupostàries, amb 2.800.000 €, entre aquests estan els avals, que resten al 
romanent de tresoreria. 

Indica que si aquest és un tema que preocupa o que es vol mirar més detalladament, 
s’incidirà més en la Comissió Especial de Comptes.  

La presidència manifesta que si als 2.800.000 € es resten els avals queden 1.800.000 
€, o sigui que si es posessin els avals encara tindrien més romanent de tresoreria. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que es bo poder-se felicitar perquè en 
el tancament de l’exercici pressupostari del 2008 es tingui romanent de tresoreria, 
sobretot en aquests moments, que ja és prou difícil. CiU no entrarà en més detalls 
tècnics perquè tampoc els coneix i emplaça a què quan hi hagi la Comissió Especial 
de Comptes, s’expliqui amb tot tipus de detall d’on ha sortit el romanent, perquè és 
molt obert dir majors ingressos. Entén que ha estat per majors ingressos, perquè sinó 
no tindria raó. Vol entendre i creu que en l’esmentada comissió quedarà clar que 
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també hi ha hagut una contenció de la despesa, de la qual es va parlar durant el 
darrer trimestre i que ha tingut els seus fruïts amb el 1.800.000 € de romanent de 
tresoreria. Espera que aquest import es destini a estalvi com ha dit la regidora, perquè 
es preveu com ja es porta dient en el 2008, el que podria ser el 2009 i que per 
desgràcia s’allarga al 2010, que es tindran necessitats importants en el tema social. 
Per això, des d’aquest punt de vista està d’acord amb els números que es presenten, 
però queden emplaçats a la Comissió Especial de Comptes perquè s’expliqui amb tot 
detall com ha anat el romanent de tresoreria. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés indica que tot i que ja es tindrà ocasió en la 
Comissió Especial de Comptes de substanciar les realitats econòmiques de l’any 
2008, sí que sembla que per la naturalesa de la proposta que avui es porta a la taula 
que es presenta una liquidació amb una xifra històrica. Considera que val la pena 
deixar constància en primer lloc de la felicitació als Serveis Econòmics de la casa per 
la tasca desenvolupada, i en segon lloc és positiu i important ser coneixedors què és 
el que els ha portat als resultat positiu. 

D’una banda sempre és motiu de satisfacció comptar amb aportacions no previstes i 
el fet que hi hagin hagut majors ingressos dels que estaven pressupostats i previstos 
és un motiu de satisfacció i en aquest sentit el fet que hi hagi reconeixement de drets 
per damunt de les previsions que no és gaire habitual, espera que sigui un motiu que 
es reiteri en exercicis futurs i en segon lloc, perquè també aquest Ajuntament i aquest 
govern en particular ha fet un exercici important de contenció de la despesa i això 
també dóna el seu resultat i el seu fruït. 

Hi ha hagut una sèrie de mesures i l’eficàcia i l’eficiència d’aquestes mesures han 
contribuït en major o menor mesura a aquests resultats, que insisteix donen una xifra 
històrica. Porta molts anys de regidor a l’Ajuntament i és la primera vegada que veu 
una xifra d’aquestes característiques. No l’havia vista mai. 1.825.000 € no és poca 
cosa. És una xifra importantíssima i tenint en compte el context de crisi en què es 
mouen, creu i coincideix absolutament amb el que ha expressat la regidora d’Hisenda, 
que estan al davant d’una oportunitat de disposar d’un coixí per atendre futures 
polítiques socials que s’hagin d’implementar i com tampoc saben si aquests majors 
ingressos es tornaran a repetir en el futur 2009 – 2010, aquest romanent és un coixí, 
una eina per treballar i fer front a possibles eventualitats. Dóna tranquil·litat i el fet que 
no s’utilitzi per eixugar el deute és una decisió encertada, ja que s’ha de fer calaix, 
guardar-lo bé i administrar-lo amb prudència, amb responsabilitat, per fer front a allò 
que exigeix la ciutadania sobretot a aquells que més ho necessitin en futurs temps. 

La presidència indica que queden emplaçats a la Comissió de Comptes, que tindrà 
lloc als mesos de juny – juliol, per explicar les bones dades del romanent de 
tresoreria, que insisteix que demostren la bona gestió econòmica de l’Ajuntament i el 
sanejament econòmic de la institució. 

El plenari pren coneixement dels acords de la Junta de Govern de 19 de març de 
2009, següents: 

“Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2008 de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès 

Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del 
Pressupost de l’exercici de 2008 d’aquest Ajuntament. 

Atès l’informe de la interventora de Fons. 
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Atès allò que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals i l’article 93 del Reial Decret 
500/1990, que desenvolupa el capítol I del títol sisè de l’esmentada Llei. 

Atès que la competència per a l’aprovació de la liquidació dels pressupostos ha estat 
delegada per l’alcalde president a la Junta de Govern. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2008 de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès, el resum de la qual és la següent: 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 

 
CONCEPTES DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

1. Total operacions no financeres  
25.910.134,45 

 
22.129.847,43 

 

2. Actius financers 0,00 0,00  
3. Passius financers 4.056.000,00 1.659.509,47  
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE 
AJUSTAR (1+2+3) 

 
29.966.134,45 

 
23.789.356,90 

 
6.176.777,55 

4. Despeses finançades amb RT per a 
despeses generals 

   
779.490,40 

5. Desviacions de finançament 
negatives 

   
1.654.219,75 

6. Desviacions de finançament 
positives 

   
7.271.508,85 

AJUSTOS (4+5-6)   - 4.837.798,70 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT  

   
1.338.978,85 

 
   ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2008 
 
1.- FONS LÍQUIDS  5.144.802,20 
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 11.180.303,09 
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 6.798.973,29 
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 9.526.132,00 
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 796.248,36 
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  6.904.240,40 
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III) 

 
1.825.643,24 

 

2. Donar compte en el proper Ple que se celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord 
amb allò que disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals. 

3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 193.5 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004.” 
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“Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2008 del Patronat 
Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès 

Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del 
Pressupost de l’exercici de 2008 del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del 
Vallès. 

Atès l’informe de la interventora de Fons. 

Atès allò que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals i l’article 93 del Reial Decret 
500/1990, que desenvolupa el capítol I del títol sisè de l’esmentada Llei. 

Atès que la competència per a l’aprovació de la liquidació dels pressupostos ha estat 
delegada per l’alcalde president a la Junta de Govern. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2008 del Patronat Municipal 
d’Ensenyament de Parets del Vallès, el resum de la qual és la següent: 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 

 
CONCEPTES DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

1. Total operacions no financeres  
3.542.435,50 

 
3.540.051,34 

 

2. Actius financers 0,00 0,00  
3. Passius financers 0,00 0,00  
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE 
AJUSTAR (1+2+3) 

 
3.542.435,50 

 
3.540.051,34 

 
2.384,16 

4. Despeses finançades amb RT per a 
despeses generals 

   
1.829,64 

5. Desviacions de finançament 
negatives 

   
5.389,46 

6. Desviacions de finançament 
positives 

   
8.457,11 

AJUSTOS (4+5-6)   - 1.238,01 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT  

   
1.146,15 

 
 
   ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2008 
 
1.- FONS LÍQUIDS  11.697,05 
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 450.550,60 
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 442.383,50 
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 19.864,15 
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 6.351,23 
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  8.457,11 
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III) 

 
5.055,81 
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2. Donar compte en el proper Ple que se celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord 
amb allò que disposa l’art. 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals. 

3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 193.5 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004.” 

 

5. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit número 1/2009 

Prèvia la vènia, la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, exposa que com ja s’ha dit 
anteriorment, el romanent de tresoreria es dedicarà quasi íntegrament a l’estalvi, però 
s’utilitzarà una part petita 132.000 € per eixugar un deute del 2008, que fa referència a 
factures de consum d’energia elèctrica, que en el seu moment van pujar molt més del 
que s’esperava i ara és el moment de poder-les pagar. 

Vol ressaltar després de totes les intervencions, que han d’estar contents i no és el 
moment de buscar l’ull a la palla, sinó d’estar contents i de poder disposar d’aquest 
estalvi que de moment genera una certa tranquil·litat i es podran afrontar algunes de 
les petites necessitats que puguin tenir els ciutadans, que és en definitiva el que 
interessa. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, explica que aquesta modificació que es 
proposa i tal com s’ha dit, és una modificació per incrementar el capítol II amb 132.900 
€. L’equip de govern acaba de dir que el romanent de tresoreria es destinarà a política 
social i estalvi. Això ho han dit en el punt anterior. Pregunta si pagar factures de la 
llum és política social i estalvi. El primer cop de “cucharon” que es dóna al romanent 
de tresoreria és per pagar factures de la llum. I no són factures de la llum d’aquest 
any, sinó del setembre, de l’octubre i del novembre de l’any passat. 

L’equip de govern quan va fer el pressupost sabia perfectament que aquestes factures 
hi eren i els van fer combregar amb rodes de molí dient que el capítol II disminuïa en 
un 2% en el pressupost del 2009 respecte al del 2008 i mentre van guardar les 
esmentades factures de la llum de setembre, octubre i novembre, al calaix, que ja les 
tenien. Si les haguessin posat al capítol II no hi hauria hagut la reducció del 2%, que 
és la reducció sobre la qual l’equip de govern va construir el discurs del pla d’austeritat 
del pressupost del 2009. Això és el que va passar en el debat dels pressupostos. 
Repeteix que els primers diners que es tiren del romanent de tresoreria es per pagar 
la llum. No es destinen a política social ni tampoc a estalvi i a més a més no és una 
quantitat petita, sinó en una quantitat molt alta. Si es fa una mica de construcció 
històrica del pressupost del 2008, aquest capítol II i en part també de la llum, va pujar 
un 17,7% exactament del capítol II. 

La senyora Martí repeteix que en el pressupost del 2009 l’equip de govern fa veure en 
l’aprovació del pressupost que es disminueix un 2% i ara en la primera modificació 
s’ha de córrer per pagar les factures de la llum de setembre, octubre i novembre. 

El NOPP creu que en uns moments que tothom s’ajusta el cinturó, l’Ajuntament gasta 
més que mai en llum, tant en llum d’edificis com en llum de carrer, que són les dues 
partides que s’han de suplementar agafant diners del romanent. 

La senyora Martí pregunta per les previsions que es van fer en el pressupost en què 
es van descuidar les factures de l’enllumenat. Perquè l’equip de govern ja va preveure 
que a continuació de tenir feta la liquidació del pressupost col·locarien les factures a 
partir del romanent, per tant en aquest punt contradiuen el que acaben de dir o 
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d’explicar en el punt anterior. Acaben de volatilitzar a l’entendre del NOPP el pla 
d’austeritat que havien explicat. Pregunta on està la contenció de la despesa en el 
capítol II. No hi ha contenció, perquè ara el 2% està gairebé volatilitzat. No és 
exactament el 2% aquesta quantitat, però està molt a la vora. 

El NOPP està en contra d’aquesta mena d’enginyeria pressupostària, en la qual s’ha 
organitzat l’aprovació del pressupost, en què es guarden unes factures al calaix, 
s’aprova la liquidació del pressupost i en el punt següent de l’ordre del dia, en el qual 
es dóna compte de l’aprovació del compte de la liquidació del pressupost es fa la 
primera modificació del pressupost respecte al capítol II. 

El NOPP està en contra de la proposta, perquè l’equip de govern sobre la marxa 
canvia el discurs de l’austeritat, perquè la realitat només és una. És la que ha dit al 
començament, acorden pagar les factures del setembre, octubre i novembre a partir 
del romanent de tresoreria que tenen. O sigui, que són unes factures que s’havien 
guardat en el calaix. En aquests moments de situació de crisi global de la població no 
és de rebut aquest increment en les factures de la llum. Tots saben que és una 
despesa que costa molt de contenir, però avui dia tothom està fent molts esforços per 
contenir-la, i l’equip de govern no la conté, sinó que la dispara. Ja es va disparar al 
2008 i ara en el 2009 es comença pagant deutes de l’any passat. Per l’exposat, el 
NOPP vota en contra de la proposta de modificació del pressupost.  

La regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, vol dir que tots els aquí presents en aquesta 
taula saben que l’Ajuntament ha engegat un pla d’estalvi energètic. Es va explicar 
tècnicament què havia passat amb el consum que s’havia disparat. Si el consum de 
llum es dispara malauradament l’Ajuntament no pot fer res. A més es va explicar que 
hi havia un problema tècnic, que se li fa difícil comentar, de com estava disposat 
l’enllumenat públic, al qual s’havia de fer front i ja estan fent alguna cosa per millorar-
lo. 

D’altra banda, ha de dir que l’equip de govern no fa veure res, ja que el pressupost no 
és un trencaclosques, en què ara es vol dir una cosa i després una altra. L’equip de 
govern sempre ha estat transparent i ha donat totes les dades. Per això posa un punt 
darrera de l’altre com diu la senyora Martí, ja que si ho volguessin amagar no ho farien 
d’aquesta manera. 

D’1.800.000 € es destinen 132.000 € a l’enllumenat i l’equip de govern no comparteix 
el que ha dit la representant del NOPP. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que la regidora d’Hisenda diu que no hi 
ha contradiccions, però ella abans ja ha dit les contradiccions que hi havia, ja que la 
senyora Lloret ha dit que es destinaria el romanent a política social i estalvi i el primer 
cop  de “cucharon” que li donen al romanent és per pagar factures de la llum. Si això 
no és una contradicció, que vingui qui sigui i ho vegi. 

La regidora d’Hisenda indica a la senyora Martí que escolti tota la frase, ja que ha dit 
que es destinarà a política social i estalvi 1.800.000 € llevat dels 132.000 €. Si l’ordre 
del dia del Ple tingués diferent ordre, ja ho hagués dit abans, però com aquest punt 
està després per això ho ha dit així. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que a part dels 132.000 €, constata 
que en el pressupost del 2008 la llum dels carrers es va pressupostar en 230.000 € i 
la del 2009 en 320.000 €. És un increment molt important, al qual encara s’han de 
sumar els 132.000 €, entre llum de carrer i llum d’edificis. Els 132.000 € s’han de 
sumar a la liquidació, però són de l’any passat, del setembre, octubre i novembre, 
però es pagaran a compte del romanent i per això es liquidaran a partir d’aquest any, 
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amb el romanent de l’any passat, però aquestes factures s’havien d’haver pagat amb 
el pressupost de l’any passat. El pressupost estava mal ajustat. Perquè si es diu que 
la factura del mes de desembre arriba al mes de gener, però les factures del mes de 
setembre, octubre i novembre s’han guardat al calaix i ara es carreguen al romanent. 
Aquesta és la realitat. 

La presidència indica que per posar una mica de llum, ja que parlen d’un tema elèctric, 
a vegades es busca un brindis al sol i l’aplaudiment fàcil, perquè creu que l’arbre no 
deixa veure el bosc en aquest cas, ja que un pressupost és una previsió. L’any passat 
es va dir per activa i per passiva que hi havia hagut un problema en la imputació 
pressupostària de les factures de la llum, fet que a l’equip de govern no li va importar 
de reconèixer, perquè l’Ajuntament quan una cosa no funciona o no ha estat 
correctament aplicada ho diu i no l’amaga ni la distorsiona. Hi havia una previsió del 
pressupost del consum d’energia elèctrica, però que a mesura que van venir les 
factures es van donar compte que no hi havia suficient partida pressupostària per fer 
front al pagament. 

En el pressupost del 2009 es va dir que s’incrementava la partida d’energia elèctrica, 
que es miraria d’adoptar mesures d’estalvi, que es faria canvi de lluminàries i tota una 
sèrie d’actuacions a fi i efecte de reduir el consum, perquè s’han trobat que el 
pressupost del 2008 no ha donat cabuda suficient a totes les factures de l’enllumenat. 
I van dir que en el moment que es plantegés el proper any s’eixugaria el dèficit del 
2008. 

La presidència indica que sembla que sàpiga greu que hi hagi 1.800.000 € de 
superàvit i d’alguna manera per disfressar aquesta bona gestió de l’Ajuntament, el 
NOPP diu que el primer que fa l’equip de govern és pagar les factures d’energia 
elèctrica. És cert i a l’equip de govern no l’importa reconèixer-ho. És un dèficit de l’any 
passat que s’ha d’eixugar a fi de començar el pressupost del 2009 de la millor manera 
possible, sense cap tema anterior a arrossegar. Si al 1.800.000 € se li resten els 
132.000 € encara queden més d’1.600.000 €. S’ha de ser positiu, queda 1.600.000 € 
de romanent positiu per adoptar mesures socials, mesures d’ocupació i tenir-lo tal com 
s’ha comentat anteriorment com a un element de reserva per si els ingressos 
d’enguany no es poden assolir i per tenir l’Ajuntament sanejat. 

Tenen un Ajuntament sanejat, es realitza una bona gestió política i econòmica, i en 
aquests moments el NOPP només diu que l’equip de govern no sap gestionar, que les 
coses les fa malament i que no sap planificar. Dir que hi ha un romanent positiu 
d’1.800.000 € i reconèixer que es parteix d’un dèficit elèctric de 132.000 € i que ara 
s’eixuga, creu que és una voluntat de deixar les coses clares, de poder-les explicar, 
perquè després passa que l’arbre no deixa veure el bosc. El bosc és un bosc positiu, 
en què hi ha romanent suficient per portar a terme moltes de les actuacions que 
caldran fer front en època de crisi, de dificultat econòmica i social. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que els pressupostos es basen en 
previsions, però també es confeccionen amb la finalitat de complir-los. L’equip de 
govern referma la situació anòmala que hi ha hagut, ja que ha reconegut i reconeix 
que va haver-hi una manca de previsió o una previsió dolenta, ja que per una sèrie de 
qüestions que han explicat els números no van quadrar i evidentment no hi havia prou 
partida pressupostària per fer front a temes tan importants com l’energia elèctrica, ja 
sigui per edificis municipals com per enllumenat públic. La més important és la de 
l’enllumenat públic, perquè és de la qual gaudeixen tots els ciutadans del municipi. 

El senyor Martorell indica que era conegut i que estava sobre de la taula, i d’aquí ve 
que es presentés i es comentés el fet que s’invertirien una sèrie de diners importants 
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en minimitzar aquest tema, que creava un greuge i un deute i aquest deute se li havia 
de fer front. 

La part que els agrada menys és no haver trobat una altra fórmula per eixugar el 
deute amb les companyies per intentar minimitzar l’impacte, però d’altra banda, tenir 
un romanent de tresoreria per fer front al deute, començar el 2009 d’una manera clara 
i veure si totes aquestes mesures i el pla d’estalvi de contenció i energètic té aquests 
fruits durant el 2009, permetrà situar l’Ajuntament al nivell que li pertoca. 

El senyor Martorell manifesta que s’han de fer front als compromisos i s’han de pagar i 
no es pot deixar deute, perquè s’hagi fet una previsió no correcta. Aquest fet 
convidarà en un futur a què no torni a passar i és de justícia utilitzar els diners que es 
tenen per fer front a aquest deute important, però és una necessitat i recalcar que el 
pla energètic i de contenció ha de donar els seus fruits, perquè això no torni a succeir. 
Per l’exposat CiU s’absté en aquest punt. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, vol recordar que tots eren conscients a finals 
de l’any passat i en el període previ de la discussió pressupostària d’enguany, que 
havien patit unes desviacions en els consums energètics i la referència al programa 
de l’accés del consum energètic no és pas un tema que vingui de nou a ningú, sinó 
que tots eren conscients en el marc del debat dels pressupostos, es va tenir l’ocasió a 
més a més de parlar-ne que aquesta era una realitat que calia afrontar i de la qual 
derivaven dues qüestions. Primera, la necessitat d’imposar canvis per aconseguir que 
els consums no patissin aquestes desviacions en el futur i segona, eixugar els dèficits 
que es poguessin generar. En aquest sentit, arriben unes factures per 132.000 €, a les 
quals han de fer front i aquesta és la primera obligació que es té, pagar els deutes i 
per això, aquests diners s’han de  gastar i s’han d’agafar del romanent de tresoreria. 

En el punt anterior es parlava d’un romanent de tresoreria d’1.825.000 €. Una xifra 
positiva. Si a aquesta xifra positiva se li resten 132.000 €, queda una quantitat 
d’1.693.000 €. Perquè aquest Ajuntament com aquest país, les sumes i les restes 
sempre es fan igual, és a dir cada any es fan igual, i per tant insisteix que 1.693.000 € 
és el que quedarà una vegada que s’aprovi aquest punt, amb  un compromís ferm i 
positiu de dedicar-lo a l’estalvi i a la reserva, a les polítiques que siguin més 
convenients en cada moment, que bàsicament seran del foment de l’ocupació i per fer 
front a qüestions d’ordre social de les persones que ho puguin necessitar, continua no 
desmereixent precisament allò que s’ha afirmat en el punt anterior, sinó que hi ha 
hagut una bona gestió i que per tant les decisions tant polítiques com econòmiques 
que s’han adoptat han estat les correctes. 

Amb independència d’aquesta qüestió estrictament econòmica, vol fer una altra 
referència, i és el compromís del govern amb l’estalvi energètic amb mesures 
concretes, que s’han anunciat i amb treballs concrets que s’estan elaborant i que 
s’estan executant i que potser és bo que es recordi. A algunes s’han fet referència i a 
altres potser no. 

Tot el consistori és conscient que recentment l’Ajuntament es va adherir al Pacte 
d’Alcaldes, amb la signatura del senyor alcalde d’aquest document en el marc de la 
Unió Europea. Això vol dir que la concreció d’aquest aspecte formal és que en 
aquests moments, a data d’avui, l’equip d’una empresa especialitzada i finançada per 
la Diputació de Barcelona, està elaborant un pla d’estalvi d’eficiència energètica. Un 
document que es coneix com a PAES, que és el Pla d’acció per a l’energia sostenible, 
amb el qual es tindrà una pauta de comportament futur per a tots i cadascun dels 
equipaments municipals. 
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En segon lloc, s’ha fet referència a què hi ha la ferma voluntat en aquest exercici 2009 
de canviar un seguit de lluminàries al llarg de les avingudes, que redundarà en una 
reducció important del consum energètic. 

Finalment una altra qüestió que comencen a treballar els serveis tècnics, i que també 
és bo que tothom sàpiga, és el programa de comptabilitat energètica, que pot aportar 
unes dades més precises i curoses, per obtenir una eina de gestió que permeti d’ara 
en endavant tenir les coses molt més endreçades. Estan en el bon camí, i es pren la 
decisió encertada i a partir d’ara s’obre un marc en què, entre tots i amb les 
aportacions de tothom, es pot aconseguir la instal·lació d’uns llums als carrers, una 
bona il·luminació als edificis, amb un menor consum energètic. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EUA) 

Vots en contra: 1 (NOPP) 

Abstencions: 2 (CIU) 

Per tant i, 

De conformitat amb allò que disposa l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, i la base 23.3 de les Bases d’Execució del pressupost vigent relatiu al 
reconeixement de crèdits d’exercicis anteriors. 

Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, la secció 
segona del capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat 
Reial Decret, en matèria de pressupostos i el capítol II sobre modificacions de crèdit 
de les Bases d’Execució del pressupost vigent. 

Atès l’informe d’intervenció. 

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

ACORDA: 

1. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdits pels conceptes i els imports que 
s’indiquen a la relació comptable adjunta d’operacions pendents d’aplicar a pressupost 
per un import de 132.901,08 €. 

2. Modificar el Pressupost vigent de l’Ajuntament (MCPle/1/2009) mitjançant 
suplements de crèdit per un import de 132.901,08 € finançats amb el romanent líquid 
de tresoreria per a despeses generals, augmentant les partides que tot seguit es 
relacionen:   

Despeses a finançar: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Exercici Orgànica Funcional Econòmica Descripció de la partida Import  

2009 2011 121 22100 
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS 
MUNICIPALS 49.293,43 

2009 2264 511 22100 
ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT 
PÚBLIC 83.607,65 

    CAPÍTOL II 132.901,08 

    TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS 132.901,08 
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Finançament: 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA..................    132.901,08 € 

3. Iniciar el tràmit d’informació pública (MCPle/1/2009 Ajuntament) de conformitat amb 
allò que disposa l’article 169 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20.1 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que l’expedient romandrà exposat al públic per 
un termini de 15 dies hàbils, comptats des del següent a la publicació de l’edicte al 
Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació de reclamacions, i 
s’entendrà definitivament aprovat en el supòsit de no presentar-se’n cap. 

 

6. Acordar, si procedeix, la resolució d’al·legacions al Consell de l’Esport 
i en el seu cas l’aprovació definitiva de la constitució del Consell 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Esports, el senyor Mingote, i explica que 
aquest és l’últim procés abans de la constitució del Consell de l’Esport dintre del 
termini d’informació pública obert. 

S’ha presentat una única al·legació del grup municipal NOPP, en data 10 de març de 
2009. L’al·legació es divideix en vuit punts i en tres sol·licituds. Farà una referència 
desglossada de les al·legacions, i comença per la primera que tracta sobre el foment 
de la participació i la col·laboració entre diferents entitats, i que el millor òrgan que es 
creu que s’hauria de constituir és una taula d’entitats esportives, en la qual hi ha 
l’absència de regidors. El senyor Mingote ha de dir al respecte, que les taules 
constituïdes amb alguns òrgans són taules d’entitats, en les quals sí que hi ha 
representació política, i que el regidor hi és en la presidència d’aquestes taules i el 
funcionament és molt similar. 

La tercera al·legació diu que les entitats esportives del poble van subscriure en data 
21 de gener, el dia abans del Ple municipal que va aprovar inicialment el Reglament 
del Consell de l’Esport Municipal, un document que recull diferents aspectes, que 
desglossarà més endavant, que parla exclusivament per a aquelles entitats i centres 
escolars. El senyor Mingote indica que si es comprova el Reglament es veu que no fa 
referència només a això, sinó que parla d’una composició i dintre d’aquesta 
composició fa referència explícita a la presència d’una Presidència, en la qual estaria 
l’alcalde, que després explicarà i que això ha patit unes modificacions per donar-li 
encara més operativitat i agilitat que és el que es pretén donar al consell. 

La quarta al·legació tracta sobre que el NOPP ha consultat amb algunes entitats i ha 
pogut constatar que no estan suficientment informades de la diferència que hi ha entre 
la Taula d’Entitats Esportives i el Consell de l’Esport Municipal. Ha de dir que les 
entitats han estat totalment informades. A més, el dia 20 de gener, com es fa constar 
a l’expedient, es van mantenir diferents reunions, entre elles les que han treballat en 
aquest consell i s’ha procedit a donar tota classe d’informació, que per una altra banda 
les entitats ja tenien com a creadores i com a copartíceps del Consell Esportiu. 

Pel que fa a la cinquena al·legació, explica que el Consell de l’Esport Municipal hauria 
de ser una Taula d’Entitats i que incorporés en la seva estructura un òrgan més que 
és el Consell de l’Esport Municipal. El NOPP fa referència a l’article 61 del Decret 
legislatiu 2/2003, en el qual s’aprova un Text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya, on s’indica que en la creació d’aquests òrgans territorials es preveu 
explícitament la presència de regidors de tots els grups municipals. El senyor Mingote 
ha de dir que en primer lloc no hi ha cap obligació legal que hi hagi aquesta 



                                                               
 

 

 

 

  
                               

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 

 

representació en un consell de caràcter sectorial, però al mateix temps és errònia la 
referència que s’efectua a les al·legacions de l’article 61 del Text refós, ja que aquest 
precepte fa referència als òrgans territorials de gestió centralitzada, quan el Consell de 
l’Esport és un òrgan de participació sectorial, que es regeix per l’article 62 d’aquest 
text legal, precepte que no fa referència a aquesta presència. 

Referent a la sisena al·legació, diu que altres municipis que han creat un Consell de 
l’Esport Municipal, com per exemple l’Ajuntament de Cunit, ha respectat el contingut 
de l’article 61 abans esmentat i ha donat representació a tots els grups municipals. Tot 
aplicant la mateixa estructura orgànica a un Consell Territorial que a un de Sectorial. 
Ha de dir que entre tots els municipis només ha trobat Cunit. La resta han adoptat el 
format que presenta l’Ajuntament de Parets, llevat de Cunit, que és el que encaixa 
amb la proposta del NOPP. 

A partir de la setena al·legació el NOPP fa referència al contingut i al redactat del 
Reglament del Consell Esportiu, que per una banda és un redactat fet pels mateixos 
membres d’aquest Consell, que han buscat un reglament simplista, sense gaires 
complicacions, com ha de ser el funcionament d’aquest òrgan. Amb aquesta 
referència ha de dir que amb aquest objectiu s’ha intentat donar abast a tots els 
col·lectius i que el Reglament pretén reglamentar, sense que sigui un reglament gaire 
feixuc i que sigui el més operatiu possible. 

El senyor Mingote indica que entrant ja en les sol·licituds el més important és que el 
NOPP demana que s’informi adequadament a totes les Entitats Esportives, a les 
AMPES de les escoles i qui pugui resultar afectat pel Reglament sobre la diferència 
entre un Consell de l’Esport Municipal i una Taula d’Entitats Esportives. Ha de dir que 
les esmentades entitats s’informen regularment en les reunions prèvies que han tingut 
llocen el Consell. D’una altra banda, estan informats del que ells mateixos han 
treballat, han elaborat i han redactat. Més informació és difícil que tinguin, perquè 
l’han fet bàsicament els membres d’aquest nou Consell. 

Respecte al punt B) que diu que es constitueixi una Taula d’Entitats Esportives a 
l’igual que la Taula d’Entitats Culturals, enlloc del Consell de l’Esport Municipal, 
perquè considerem que seria més pràctic. El senyor Mingote indica que tal com ha dit 
abans no és el model que els mateixos membres d’aquest òrgan han escollit, ja que 
aquests han escollit el model de Consell Esportiu, que potser encara és més operatiu 
en el format que se li ha donat. 

Referent a la sol·licitud que es fa constar a l’apartat C) que diu que en cas de tirar 
endavant el Consell de l’Esport Municipal entenen que hi ha d’haver representació de 
tots els grups municipals i no només del grup de la majoria. El senyor Mingote explica 
que volen recollir la voluntat expressa dels membres d’aquest òrgan i la voluntat 
expressa no és que no hi sigui, la voluntat expressa és que sigui un òrgan amb la 
màxima agilitat i operativitat, per això el mateix Reglament ha patit alguna modificació 
com per exemple la representació institucional, que es visualitza com la gran majoria 
del Consell per una Presidència, un alcalde, un regidor d’Esports, i s’ha simplificat, 
perquè la dualitat d’una representació institucional amb aquest sentit no és 
necessària, només hi serà la figura del regidor i amb la figura de Secretaria enlloc de 
la figura del secretari estarà la figura del tècnic d’Esports, tot això amb l’objectiu que 
els diferents membres del Consell pretenien des d’un principi que és donar-li la 
màxima operativitat i agilitat. Pels diferents aspectes explicats es proposa la 
desestimació de les al·legacions. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el seu grup considera que és bo i 
necessari que hi hagi un òrgan de coordinació entre les entitats esportives. El fet de 
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buscar un òrgan que coordini les diferents entitats sembla positiu i bo, pel nombre i 
per la quantitat d’entitats que hi ha i per la quantitat de persones que en el municipi es 
dediquen a alguna pràctica esportiva. 

El NOPP en les comissions informatives ja va explicar quan es va presentar la 
proposta, de tirar endavant un Consell de l’Esport Municipal. El seu grup va plantejar i 
planteja en aquestes al·legacions, que fonamentalment van en dos sentits, o tenen 
globalment dues parts. Una, és que el NOPP entén que és molt més operatiu i pràctic 
per a les entitats constituir una Taula d’Entitats, entre d’altres qüestions, perquè ja hi 
ha l’experiència de la Taula de les Entitats Culturals, que funciona molt bé i que 
funciona a partir de la coordinació entre les entitats, i en la qual normalment participa 
el tècnic de Cultura en les reunions.  

Aquest model és perfectament transportable al cas de les entitats esportives i aquest 
és el fonament de l’al·legació del seu grup. En aquests moments de contenció també 
és bo contenir-se respecte a la creació d’òrgans municipals, perquè el fet de crear un 
Consell de l’Esport Municipal té estructura d’òrgan municipal. És un òrgan sectorial, 
però és un òrgan nou que es crea mentre que si hi ha una Taula d’Entitats no hi ha un 
organisme creat en aquest sentit. 

La senyora Martí continua explicant que el NOPP creu que la Taula d’Entitats és molt 
més operativa i no interpreta el mateix que el regidor d’Esports, i és que les entitats 
estan per la creació d’una Taula d’Entitats i no pas per un Consell, fet que li han 
manifestat verbalment al seu grup algunes entitats i altres no cal dubtar de si ho han 
dit o no, perquè van fer un escrit, que signaven totes les entitats esportives que deien 
que volien el Consell de l’Esport Municipal que és la proposta, que s’integrés 
exclusivament per aquelles entitats i centres escolars. Si deien exclusivament, vol dir 
que no ha d’haver-hi la representació de cap polític ni grup polític. El tècnic sí, ja que 
en la Taula d’Entitats sí que hi és el tècnic de Cultura. Això és el que ells escrivien en 
el primer paràgraf i en el segon paràgraf van escriure que cap grup municipal ha de 
formar part del Consell. Evidentment està bé aquesta proposta. Els dos paràgrafs 
insisteixen en el sentit que el que tenen en el cap les entitats esportives és una Taula 
d’Entitats i no pas un Consell de l’Esport Municipal. 

La senyora Martí continua exposant que en aquest cas el Consell només es 
constituirà amb la representació del grup de la majoria, perquè hi haurà el regidor 
d’Esports. Els reglaments i els consells del tipus que sigui s’han de constituir pensant 
també en quan no es té la majoria absoluta, perquè es pot tenir o no i també copiant 
d’altres òrgans existents o agafant-los com a òrgans assimilables. Està el cas del 
Consell Escolar, en el qual estan representats tots els grups, el Consell de Seguiment 
de l’aplicació de la normativa de català de política lingüística, en el qual també estan 
representats tots els grups. Per això el NOPP proposa cenyir-se a una Taula 
d’Entitats, en què no hi ha cap representant polític o bé si realment es crea un Consell 
de l’Esport Municipal ha d’haver la representació de tots els grups, perquè és un òrgan 
municipal. 

La senyora Martí continua explicant que no comparteix les apreciacions del regidor 
senyor Mingote respecte a què el NOPP utilitzava erròniament l’article 61, ja que ha 
de dir que no l’utilitzen erròniament, sinó que el seu grup sap perfectament que 
l’article 61 regula la constitució dels consells territorials, però amb molts llocs s’utilitza 
la mateixa composició de l’article 61 per als consells territorials i per als sectorials, que 
la llei no fixa la composició dels consells sectorials. 
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El NOPP ha exposat l’exemple del municipi de Cunit, com també el de molts altres. 
Només vol fer aquesta apreciació respecte a la primera part del conjunt d’al·legacions 
que ha formulat. 

El NOPP en una segona part ha formulat unes al·legacions, a les quals no es dóna 
resposta, però que vol plantejar-les, perquè són igualment importants. En tot el 
Reglament no es parla enlloc de l’esport per a la gent gran, ni dels avis, ni hi tenen 
representació en el Consell. Fet que en cap lloc es recull. Tampoc no tenen 
representació i ni s’ha recollit i es podria mirar algun sistema per incloure-ho, el tema 
de les persones que practiquen esport individualment, a través de possibles circuits 
esportius urbans. 

El NOPP ha observat que el Consell no té ni seu ni domicili, que és una cosa que 
manca en la redacció. 

La senyora Martí indica que la segona part de les al·legacions tracta sobre si s’ha de 
constituir una Taula o un Consell,. 

Un aspecte molt important de contingut que no preveu el Reglament, i és una 
mancança que es pot modificar o afegir o les modificacions que es creguin 
convenients, és que no fixa i hauria de fer-ho la necessitat de la projecció exterior que 
la majoria d’esportistes realitzen del municipi, precisament perquè tots els clubs i totes 
les entitats setmana sí i setmana juguen fora del terme municipal, per això la projecció 
exterior que puguin fer del propi municipi és molt important i ho hauria de recollir el 
Reglament, ja que és el Reglament d’un Consell, al qual se li vol donar una certa 
solemnitat i que hauria de recollir com les entitats esportives fan una projecció exterior 
del municipi transmetent una imatge i un patrimoni viu de Parets, que de ben segur 
que ja ho fan per pròpia iniciativa, però estaria bé d’arribar a un acord conjunt, ara que 
es confecciona el Reglament. 

A l’apartat segon de la resposta s’explica que es constitueix un Consell Municipal de 
l’Esport enlloc d’una Taula, perquè se li vol donar un contingut institucional. El fet de 
crear un òrgan és una apreciació, però es contradiu amb l’apartat següent, el tercer, 
que diu que el Consell de l’Esport Municipal només vol tenir caràcter funcional. Per 
tant té contingut institucional i caràcter funcional. Una cosa no lliga gaire amb l’altra. 

La senyora Martí indica que la proposta del NOPP és que prosperi la Taula d’Entitats 
enlloc del Consell de l’Esport Municipal, ja que és millor per a les entitats, més 
operativa, i d’altra banda ja es té la còpia i el model de la Taula d’Entitats Culturals. 

El regidor d’Esports, el senyor Mingote, manifesta que a vegades és complicat, encara 
que es faci l’esforç de dir que les al·legacions no prosperaran, que el Consell de 
l’Esport anirà endavant i potser això és el més pràctic, però en qualsevol cas vol 
intentarà aclarir els dubtes de la portaveu del NOPP. 

Abans parlava de construcció històrica. Farà construcció històrica i explicarà que mai 
hi ha hagut un Consell Esportiu al municipi. Al NOPP li fa tanta il·lusió que es 
constitueixi aquest Consell Esportiu, que presenta vuit al·legacions, i l’intenta 
torpedejar durant tot el trajecte de la constitució del consell. Fent referència a punts 
anteriors, ha de dir que al NOPP li ha fet la mateixa il·lusió això que els gairebé 
2.000.000 € de romanent. 

Pel que fa a un segon punt, ha de dir que comencen ha estar una mica cansats 
d’insinuacions sobre possibles irregularitats i de possibles buits, és a dir que ara 
resulta que al Reglament li falta de tot. No vol contestar a algunes de les afirmacions 
de la representant del NOPP. En un dels punts ha dit que el Reglament no fa 
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referència a la gent gran. Ha de dir que la senyora Martí ha fet cop de “cucharon” al 
Reglament, ja que si es llegeix l’apartat de funcions, el punt 2 diu: “Formular 
propostes i plans d’actuació Municipals adreçats a la promoció de 

l’esport per a tots els sectors de la població.” O sigui, que els avis i els 
que fan runing no són sector de la població. Si la senyora Martí no havia vist aquest 
punt, també està el punt número 5, que diu: “Col·laborar en la política de 
foment de la pràctica esportiva i promoció de l’esport al poble”. O 
sigui, que aquest punt torna a parlar-ne, però és que si s’ha oblidat el 2 i el 5, també 
està el 7, que diu: “Qualsevol altre proposta dins de l’objectiu general i 
específic del Consell en benefici de l’esport municipal”. És a dir, que si 
es deixaven alguna cosa, el Consell Esportiu intenta recollir en el punt 7, el que pugui 
haver quedat en el tinter. Així es podria fer amb totes les al·legacions presentades pel 
NOPP, però no ho farà, perquè prefereix que la senyora Martí s’acabi de llegir bé el 
Reglament, i segur que troba que moltes de les qüestions plantejades les acaba 
trobant. 

Respecte al que ha exposat la representant del NOPP, sobre que ha de constar en el 
Reglament la projecció exterior dels clubs, ha de dir que es pot fer la projecció 
exterior, la projecció interior, els plans d’entrenament físic perquè tinguin una certa 
sinèrgia entre ells, es pot fer el tipus d’entrenament aeròbic i anaròbic que poden fer 
els esportistes. És a dir, el Reglament ha de tenir una certa rigorositat i fer constar el 
que li pertoca, que de fet coincideix amb la senyora Martí, que totes les entitats estan 
fent una projecció interior i exterior del municipi impressionant. 

En  un dia com avui en què tots s’haurien de congratular, per greu que li pugui saber a 
algú, de tenir un nou òrgan que suposi un pas en davant per al municipi, l’equip de 
govern continuarà amb la il·lusió de tirar endavant el Consell de l’Esport Municipal, 
il·lusió que fa extensiva als membres del Consell. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, suposa que el senyor Mingote dóna consells, 
però no deu haver escoltat gaire la seva intervenció, perquè precisament l’ha 
començat dient que és bo i necessari que hi hagi un òrgan de coordinació entre les 
entitats esportives. 

Quan el senyor Mingote diu que vol ser pràctic i no vol destinar temps a llegir i a 
comentar les al·legacions del NOPP, ha de dir que no ho faci i si està cansat tal com 
ha dit, doncs que descansi, que potser això és el que li convé. Indica que el senyor 
Mingote l’haurà de continuar sentint perquè és la cap del primer grup de l’oposició i 
com a oposició i com a representant d’un grup i com a regidora li assisteix tot el dret 
legal, perquè presenta les seves propostes i al·legacions i el que creu convenient 
respecte a cadascun dels punts i si el senyor Mingote està cansat del que sigui, fins i 
tot està cansat de sentir-la, doncs que descansi i perquè haurà de tornar a començar, 
ja que l’haurà de continuar sentint, vulgui o no, perquè sinó s’haurà d’aixecar 
d’aquesta taula, perquè ella no ho farà. 

La senyora Martí continua manifestant que el senyor Mingote hauria d’intentar ser en 
les seves intervencions una mica més respectuós. Ella no li ha faltat el respecte en la 
seva intervenció, però el senyor Mingote sí que ho ha fet. No entrarà en el seu terreny, 
perquè la seva formació i la seva qualitat humana no li permet baixar al seu nivell. 

La senyora Martí reitera que el senyor Mingote ha de ser més respectuós amb la 
intervenció dels regidors, ja que és una necessitat per tal que la democràcia avanci. 

La presidència prega que no es facin comentaris personals sobre la formació i les 
qualitats humanes de les persones. 
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La senyora Martí indica que no són comentaris personals, perquè el senyor Mingote 
acaba de dir que està cansat de sentir-la. La presidència havia d’haver-li cridat 
l’atenció perquè aquestes no són expressions a dirigir a cap regidor d’aquesta taula. 
La presidència hauria de protegir tots els membres de la taula i li havia d’haver dit al 
senyor Mingote que retirés aquestes paraules. 

La presidència indica que continuï amb la seva intervenció, i manifesta que li pot 
retirar la paraula d’acord amb el que preveu el Reglament orgànic municipal. Ho diu a 
fi que la senyora Martí es cenyeixi al punt de l’ordre del dia per avançar en el debat. 

La senyora Martí continua exposant que s’han fet manifestacions respecte a què el 
NOPP volia torpedejar el Consell. Demana que se sigui una mica respectuós, ja que el 
seu grup no vol torpedejar, sinó que ha presentat un conjunt d’al·legacions, s’ha llegit 
tot el reglament, i presenta aportacions. Que no li agradin al senyor Mingote és una 
altra cosa, però el NOPP fa aportacions. Cadascuna de les al·legacions està 
fonamentada i tracta cadascun del punts del Consell, per això està en el seu dret i no 
torpedeja res, sinó que vol que es creï un òrgan de coordinació amb les entitats 
esportives. No coincideixen amb el tipus d’òrgan, ja que l’equip de govern vol 
constituir un Consell de l’Esport Municipal i el NOPP creu que és més operativa una 
Taula d’Entitats Esportives, i això és el que ha dit en la primera part de l’al·legació. 

La senyora Martí entén que no li agradi la segona al·legació al senyor Mingote, perquè 
s’han descuidat tot això que el NOPP ha dit, ja que no es pot incloure en un genèric 
dir que el Reglament regula tot el que fa referència a qualsevol iniciativa esportiva. 
Això és  un genèric, però si es recull cadascuna de les entitats esportives i es fixen, hi 
ha una mancança en el Reglament sobre l’esport de la gent gran i l’esport individual, i 
també hi ha una mancança que s’haurà d’acabar afegint respecte a la projecció 
exterior, perquè aquest és un tema molt important, perquè qui més projecció exterior 
d’un municipi pot fer són les entitats. En aquest cas parlen de les esportives, però 
també ho fan les culturals en aquest cas, per això estaria bé que s’hagués regulat 
aquest apartat. 

La senyora Martí indica que el senyor Mingote no l’havia d’haver desqualificat dient 
que tot això ja està inclòs i que no s’ha llegit el Reglament. El seu grup se l’ha llegit, 
estudiat i presenta aquestes aportacions. El senyor Mingote no vol reconèixer aquest 
apartat de les al·legacions i no les vol recollir, doncs que no les reculli, però el NOPP 
té tot el dret de dir-ho i estaria bé que el Reglament fixés una seu, un domicili, la 
projecció exterior de les entitats i l’esport de la gent gran i donar-li cabuda, perquè 
avui dia el tant per cent de gent gran que hi participa és molt alt. En qualsevol cas tot 
això són aportacions positives i no es pot dir en cap cas que les al·legacions 
presentades torpedeixen res, precisament la meitat de les al·legacions són per fer 
aportacions positives de mancances que ha trobat al text. Sinó es volen recollir, que 
no es recullin, però en tot cas són positives i no hi ha cap que torpedeixi res de tota 
l’al·legació vuitena. Totes són propostes positives per sumar en el contingut del 
Reglament, no en l’esquema de l’entitat si ha de ser un òrgan o no. 

La senyora Martí indica que el vot del NOPP és en contra, perquè no es recullen les 
al·legacions presentades, ni les sol·licituds que ha formulat, i el Consell de l’Esport 
Municipal no dóna cabuda ni representació a tots els grups municipals. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que el seu grup votarà a favor, perquè 
l’últim que vol fer és entrar en discussions tècniques, sobre si ha de ser una Taula o 
un Consell. Potser perquè molts d’ells porten molts anys en el món de l’esport, entén 
que aquest món és molt altruista. Un món que tira endavant d’una manera fora de 
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qualsevol altre qüestió que no sigui que funcioni, i que l’esport vagi endavant, 
evidentment des del suport que hi hagi dels òrgans municipals. 

D’una altra banda creu que es bona la creació del Consell de l’Esport Municipal, però 
amb la filosofia que ha nascut i que va néixer, que és la filosofia de ser un òrgan de 
caràcter consultiu, operatiu per a la gent de l’esport, que integri totes les entitats que 
tenen a veure directament o indirectament amb el món de l’esport i els centres 
escolars que evidentment és la mare del que serà la futura qualitat esportiva del 
municipi. Tot això està integrat, com també la promoció. 

El senyor Martorell indica que el seu grup no vol entrar en aquesta guerra. És legítim 
aportar al·legacions, ja que la riquesa de la democràcia és aquesta, però CiU sempre 
hi ha estat d’acord amb el format, perquè li dóna un caire d’òrgan important, un caire 
de solidesa, en què hi hagi qui hi hagi i governi qui governi sempre hi haurà un 
Consell que regularà i gestionarà el món de l’esport en el municipi. 

La classe política ha manifestat que la gent que mou i hi està en aquest entorn tiren 
endavant tots els projectes, i són els primers que volen una eina per treballar entre 
ells. CiU creu que és bo que així sigui, perquè això els permet entendre’s entre ells, 
que és el més important. 

Si es vol que una cosa funcioni s’ha de deixar que les persones que la fan funcionar 
parlin entre ells i tinguin els mecanismes per poder-se trobar, i tinguin tot el suport 
tècnic, per això han de tenir tècnics, i d’altra banda l’Ajuntament ha d’intentar recollir, i 
estar-hi al corrent, per això entén que el tècnic els ha d’informar i s’han de marcar 
terminis i dates d’informació, perquè els grups presentin aportacions, però la riquesa 
del Consell ha de ser que siguin els propis afectats qui hi treballin, se sentin a gust, 
que s’integrin i que ajudin a funcionar. Si és així funcionarà, si és d’una altra manera, 
per experiència sap que no funcionarà. Si això fos un Consell Territorial tindria 
aquesta fórmula política i hi haurien els polítics representats. 

El senyor Martorell indica que existeixen altres fórmules que han adoptat alguns 
municipis com és el Patronat Municipal de l’Esport, amb entitat jurídica pròpia. Per a 
CiU el de menys és el nom i creu que és bo que es digui Consell de l’Esport, que 
tingui aquest rang d’òrgan municipal, pel que ha manifestat abans. 

CiU està totalment d’acord i vol que el Consell tiri endavant. Tot reglament quan neix, 
neix amb uns punts i aquesta és la filosofia que vol  transmetre, ja que al reglament se 
li poden fer aportacions. En un futur se li podran fer aportacions, perquè haurà de 
créixer i serà bo que així sigui, perquè tindran més esports, voldran més o 
senzillament, perquè hi ha d’altres necessitats. Tot el que tingui a veure amb l’esport 
al municipi ha de funcionar a  través del Consell i on millor poden estar representades 
totes les entitats és en un Consell de l’Esport, que sigui consultiu, que tingui el 
caràcter d’actuar en nom de les entitats. Demana que els tècnics els informin 
degudament de tot el que calgui, a fi que els polítics presentin aportacions, a partir de 
la informació rebuda. Per l’exposat el vot de CiU és a favor. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, vol començar la intervenció llegint la literalitat 
de l’enunciat de la proposta d’acord, que diu que l’assumpte és la resolució de les 
al·legacions al Consell de l’Esport i en el seu cas l’aprovació definitiva de la constitució 
del Consell. Per tant el motiu de discussió que es porta sobre la taula és la resolució 
d’al·legacions. En aquest sentit el segon paràgraf de l’informe que tots els grups 
municipals tenen a la carpeta diu que dintre del termini d’informació pública s’ha 
presentat una única al·legació del grup municipal del NOPP. A partir d’aquí vol fer una 
referència al Reglament orgànic municipal, que de manera consensuada va acordar 
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l’ordre d’intervencions dels diferents grups municipals. Això fa que en el seu cas, com 
a portaveu d’ICV-EUA, seguint la pauta determinada pel Reglament intervingui 
després o més tard que la portaveu del NOPP, i la senyora Martí es recordarà de la 
darrera discussió que van tenir sobre aquest punt, i pugui entendre que pugui haver-hi 
alguna al·lusió en la seva intervenció a la seva persona, com a portaveu o al seu grup 
com a NOPP, al qual representa. 

És evident que si l’única al·legació que s’ha presentat i es discuteix és del NOPP, la 
intervenció d’ICV-EUA es referirà a aquesta, perquè és això el que s’està discutint. Es 
discuteix allò que va presentar el NOPP com a al·legació. Per tant demana a la 
presidència i a la portaveu del NOPP, que a partir de la llibertat d’expressió de 
cadascú no s’interpreti amb cap intencionalitat de buscar controvèrsia ni de fer tampoc 
cap mena d’al·lusió quan citi el nom del NOPP o el nom de Rosa Martí en particular. 
Vol evitar mals entesos. 

Dit això i cenyint-se a la proposta que es porta a consideració, avui es porta l’informe 
sobre l’esmentada al·legació. Es discuteix l’al·legació i vol sintetitzar amb unes 
quantes puntualitzacions molt concretes, perquè parlen des de ja fa estona, i si 
s’abrevia i es concreta sabran exactament de què estan parlant, almenys el seu grup 
ho vol veure així.  

En primer lloc, dir que el Consell Esportiu té una doble finalitat, d’una banda trobar i 
canalitzar un espai de trobada perquè les diferents entitats esportives del municipi 
tinguin un fòrum on poder coordinar la seva activitat, i això vol dir coordinar-se no 
només entre sí, sinó amb les diferents instal·lacions municipals, i amb els tècnics 
municipals, i d’altra banda, trobar un fòrum de discussió en què es pugui parlar de la 
promoció de l’esport i d’altres qüestions que es poden elevar als òrgans pertinents, 
perquè no s’han d’oblidar d’una qüestió, que amb independència de la coordinació i la 
funcionalitat del Consell Esportiu, aquelles decisions i propostes, que sorgeixin entorn 
a la presa de decisions de caràcter polític, pel que fa referència a l’esport, la sobirania 
del Ple continua sent la de sempre i els òrgans institucionals dels quals s’ha dotat 
l’Ajuntament continuaran tenint la seva capacitat decisòria, i per tant en aquest sentit 
no es veuran vulnerats en cap dels casos. 

El senyor Tarrés indica que dit això, és molt significatiu que en la redacció del 
Reglament hagin estat presents les pròpies entitats. Si el Reglament hagués estat 
elaborat en un despatx llunyà i no se sap per qui, realment podrien tenir dubtes 
importants sobre el contingut, però més enllà dels escrits, de les converses i de les 
referències, que puguin haver adreçat les diferents entitats esportives o els diferents 
col·lectius interessats en l’esport del municipi, el que està clar és que és fonamental 
saber que en la gestació d’aquest model de Consell van participar el conjunt de les 
entitats esportives del municipi. És un fet fonamental. 

Com a grup municipal i com a grup polític ha d’expressar amb tota sinceritat que si no 
conegués el fons de la qüestió li hauria semblat lògic i legítim que els grups municipals 
haguessin tingut representació en el Consell. Una vegada que ha conegut exactament 
el parer, el sentir, i l’opinió de les diferents entitats esportives, que tenen tendències 
moltes vegades a visualitzar els polítics en global i en general com a persones que 
estan més aviat per la picabaralla política, sembla fins i tot lògic que tinguin aquesta 
reacció de dir que millor els deixin sols, que parlaran i aniran per feina i no volen que 
això sigui un fòrum de debat i de discussió política en el qual no volen participar-hi, 
perquè hi ha un altre marc que és l’Ajuntament en el qual es pot fer. 

Han recollit l’esmentat sentit i han donat suport al model de Consell de l’Esport, que 
d’altra banda i al llarg d’aquest període de discussió, des del dia que es va començar 
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a parlar fins a la data d’avui també han pogut comprovar que pràcticament és arreu, 
és molt general i existeix en molts llocs. No han trobat d’altres models. Poden haver 
altres models de formes organitzatives com Patronat o altres ens autònoms, però com 
a model de Consell és bastant comú i bastant general i en el fons sempre hi sol haver 
aquest debat final de dir que la presència dels polítics pot mediatitzar el debat i per 
tant millor que no siguin gaire per qui, més enllà dels tècnics, que realment es cuiden 
d’aquella àrea esportiva en concret. 

El senyor Tarrés continua exposant que si han de concretar una mica el fons i al seu 
entendre l’al·legació, i per això ha fet la primera referència al començament de la 
intervenció, creu que el motiu principal de l’al·legació no és veure com es pot millorar 
el model de Reglament, perquè ara tot just s’acaba d’aprovar i la pràctica diària, la 
posada en solfa i el fer-lo anar determinarà si d’aquí a un temps calen introduir 
innovacions, canvis, i millores, que normalment en surten. 

La base de l’al·legació és el debat sobre la presència dels grups municipals en el si 
del Consell. En aquest sentit es remet a la documentació de la qual es disposa i en la 
valoració feta. En primer lloc hi ha raons de caràcter jurídic, i l’informe jurídic que s’ha 
emès en aquest sentit ho deixa clar, i d’altra banda, aquelles de caràcter més filosòfic, 
més de pensament de les pròpies entitats, que són a les quals han fet referència. 
Quan les entitats manifesten d’una manera explícita que no volen que hi hagi 
representació dels grups municipals, han de ser una mica curosos i recollir aquesta 
sensibilitat. En definitiva ho vol dir clar i català, aquesta és una al·legació que 
manifesta un clar interès partidista, que no comparteix de cap de les maneres, malgrat 
que en el fons pugui estar d’acord, però en aquest moment no ho pot compartir ja que 
sap el què pensen les entitats i deixa en evidència la solitud del grup que l’ha 
presentada, en tant que és la única que ha formulat amb insistència la presència dels 
grups polítics. 

A tos els hi hagués agradat aquesta presència, però les entitats no els volen. Han de 
ser respectuosos amb això que han dit, no hi seran, escoltaran i les decisions 
esportives les prendran en el marc que correspongui, que és allà on estan tots 
representats, que és on les poden prendre. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 13 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU) 

Vots en contra: 1 (NOPP) 

Abstencions: 0 

Per tant i, 

Vist que el 22 de gener de 2009, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
constitució del Consell de l’Esport Municipal així com el seu Reglament de 
funcionament, acord que es va sotmetre a informació pública per un termini de trenta 
dies. 

Dins del referit termini d’informació pública s’ha presentat una única al·legació del grup 
municipal de Nova Opció per Parets (NOPP), en data 10 de març de 2009, que 
seguidament i literalment es transcriu: 

“Rosa Martí i Conill, Josep Anton Morguí i Castelló i Lluís Cucurella 
i Monreal, regidora i regidors d’aquest Ajuntament, i en el seu nom 
Rosa Martí i Conill actuant com a portaveu del grup municipal Nova 
opció per Parets (NOPP), 
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COMPAREIXEN I MANIFESTEM, 

Que el Ple de data 22 de gener passat, va aprovar inicialment el 
Reglament del Consell de l’Esport Municipal. 

En data 3 de febrer, l’esmentat Reglament es va posar a informació 
pública per un termini  de trenta dies. 

En data d’avui presentem les següents 

 

AL·LEGACIONS 

Primera. Estudiat el contingut del Reglament i la documentació annexa, 

entenem que per tal de fomentar la participació i la col·laboració 
entre les diferents entitats esportives i altres associacions 
vinculades d’una manera o altra a la pràctica esportiva, cal crear una 
Taula d’Entitats Esportives a l’igual que hi ha una Taula d’Entitats 

Culturals, i no un Consell de l’Esport Municipal. 

Segona. La Taula d’Entitats Esportives, com a tal funcionaria sense la 

presència de cap polític, només requereix la coordinació del tècnic 
d’esports a l’igual que es fa amb la Taula d’Entitats Culturals. 

Tercera. Les entitats esportives del nostre poble van subscriure en 

data 21 de gener, el dia abans del Ple municipal que va aprovar 
inicialment el Reglament del Consell de l’Esport Municipal, un 
document que precisament recull en tot el seu contingut la nostra 
proposta. 

Així, el document signat per les Entitats Esportives, diu referint-se 
al Reglament del  Consell de l’Esport Municipal: 

“... integrat exclusivament per aquelles entitats i centres 

escolars...” 

La paraula “exclusivament” exclou, explícitament, la presència de 
qualsevol polític, en aquest sentit les entitats entenen, a l’igual 
que nosaltres, que ni l’alcalde ni el regidor d’Esports han de ser-hi 
perquè són polítics i no pas representants d’entitats esportives o 
centres escolars. 

El mateix escrit també diu: 

“Que cap grup municipal ha de formar part...” 

Tant l’alcalde com el regidor d’Esports formen part d’un grup polític 
municipal. Que aquest grup municipal sigui el que té la majoria no pot 
justificar que sigui l’únic grup present en el Consell de l’Esport 
Municipal. 

Entenem que els reglaments s’han de fer, també, per quan no es té la 
majoria absoluta, són tant o més bons quan serveixen per qualsevol 
correlació de forces polítiques. 

Quarta. Consultades algunes Entitats Esportives hem pogut constatar 

que no estan suficientment informades de la diferència que hi ha entre 
Taula d’Entitats Esportives i Consell de l’Esport Municipal. 

Cinquena. La creació d’un Consell de l’Esport Municipal, enlloc d’una 

Taula d’Entitats, suposa que l’Ajuntament incorpora en la seva 
estructura un òrgan municipal més, el Consell de l’Esport Municipal i 
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com a tal entenem que s’ha de respectar el previst a l’article 61 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, on s’indica 
que per la creació dels òrgans territorials es preveu explícitament la 
presència de regidors de tots els grups municipals, com també passa 
amb el Consell Escolar Municipal, que no és pas un òrgan territorial 
sinó sectorial. 

Sisena. Altres municipis que han creat un Consell de l’Esport 

Municipal, com per exemple l’Ajuntament de Cunit ha respectat el 
contingut de l’article 61 abans esmentat i ha donat representació a 
tots els grups municipals. Tot aplicant la mateixa estructura orgànica 
a un Consell Territorial que a un de Sectorial. 

Setena. Si cada dia parlem més de participació, com és possible que 

s’exclogui d’un Consell Municipal a totes les forces polítiques a 
excepció del grup municipal que té la majoria i ho faci amb doble 
representació? 

Vuitena. Sense voler entrar explícitament en el contingut i redactat 

d’alguns articles del Reglament, hem d’indicar el següent: 

a) No es diu res de l’esport de la gent gran, dels avis, ni tenen 
representació en aquest Consell, a l’igual que tampoc es té en 
compte la gent que pugui practicar esport pel seu compte en 
possibles circuits esportius urbans (l’anomenat running). 

b) És un Consell que segons el Reglament no té ni seu, ni domicili. 
Si algú es vol adreçar al Consell de l’Esport Municipal on ha 
d’anar? 

c) No es diu res de la projecció exterior (sortides dels equips i 
representants esportius a altres municipis o indrets) de les 
expressions esportives pròpies de les entitats esportives com 
imatge i patrimoni viu de Parets. 

d) El redactat del primer paràgraf de l’article 1 del Reglament no 
s’entén quan diu: “... consultiu i deliberatiu en la gestió 
municipal...” 

e) La renovació del Consell cal fixar-la, no és possible reglamentar 
sobre una disjuntiva. 

f) Al final del Reglament no s’indica res respecte a quina normativa 
és d’aplicació pel que fa al no previst al reglament. 

Entre altres aquestes són algunes de les qüestions que hem constatat 
al analitzar el text. 

Per totes aquestes raons 

SOL·LICITEM 

A) Que s’informi adequadament a totes les Entitats Esportives, a les 
AMPES de les escoles i qui pugui resultar afectat per aquest 
Reglament de la diferència que hi ha entre un Consell de l’Esport 
Municipal i una Taula d’Entitats Esportives. 

B) Que es constitueixi una Taula d’Entitats Esportives a l’igual que 
tenim la Taula d’Entitats Culturals, enlloc del Consell de l’Esport 
Municipal, perquè considerem que seria més pràctic, més operatiu, 
més àgil i sobretot no hi caldria cap representant polític tal com 
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han manifestat les entitats esportives amb l’escrit del passat 21 
de gener. 

C) En cas de tirar endavant el Consell de l’Esport Municipal entenem 
que hi ha d’haver representació de tots els grups municipals i no 
només del grup de la majoria.” 

 

Respecte d’aquesta al·legació escau formular les consideracions següents: 

1. Pel que fa a la petició que s’informi a les entitats i col·lectius afectats, en el sentit 
que coneguin les diferències entre un Consell de l’Esport Municipal i una Taula 
d’Entitats Esportives, indicar que ja s’ha procedit a efectuar aquesta informació, 
concretament el dia 20 de gener de 2009. 

2. Quant a l’al·legació assenyalada amb la lletra B) indicar que el fet d’optar per una 
Taula d’Entitats Esportives o bé per un Consell Municipal de l’Esport es tracta 
d’una decisió que es fonamenta en la voluntat de dotar a aquest òrgan d’un 
contingut institucional que mancaria si fos únicament una Taula d’Entitats 
Esportives, sent l’instrument previst legalment de coordinació entre les entitats i 
l’Ajuntament. 

3. Pel que fa a la lletra C) en el sentit que en el Consell hi ha d’haver representació 
de tots els grups municipals, assenyalar dues qüestions: En primer lloc, que no hi 
ha obligació legal que en un Consell de caràcter sectorial hi hagi representació de 
tots el grups; la referència que s’efectua en les al·legacions a l’article 61 del Text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya és errònia, ja que aquest 
precepte fa referència als òrgans territorials de gestió descentralitzada quan el 
Consell de l’Esport és un òrgan de participació sectorial que es regeix per l’article 
62 d’aquest text legal, precepte en el qual no es fa referència a la participació en 
ell de regidors dels grups municipals. 

 En segon lloc, que el fet que no hi hagi representació dels grups municipals obeeix 
a la petició expressa formulada en aquest sentit per les entitats i col·lectius 
interessats, i això obeeix al fet que l’objectiu d’aquest òrgan és bàsicament de 
caràcter funcional quant a la coordinació i organització de l’activitat esportiva. 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Desestimar en base als motius exposats les al·legacions formulades pel grup 
municipal de Nova Opció per Parets (NOPP), respecte a l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 22 de gener de 2009, d’aprovació inicial i constitució del Consell 
de l’Esport Municipal. 

2. Aprovar definitivament la constitució del Consell de l’Esport Municipal i el seu 
Reglament de funcionament. 

 

7. Ratificar, si correspon, l’acord de pròrroga de la concessió del servei 
de recollida d’escombraries i neteja viària 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que com ja es va comentar en la 
comissió informativa i la Junta de Portaveus, es tracta de ratificar un acord de la Junta 
de Govern pel qual s’aprova la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa Urbaser 
per al servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans per a l’any 2009. En 
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qualsevol cas aquesta pròrroga obeeix a un fet concret. És el fet que es va plantejar 
en el si de l’Ajuntament que s’havia de renovar la concessió, amb un nou concurs, 
però la renovació del concurs coincidia amb la renovació del concurs que s’estava 
desenvolupant a l’Ajuntament de Barcelona, la qual cosa hagués impedit la renovació 
immediata dels equips que es volen obtenir a través d’un nou concurs. Per això es va 
considerar com a mesura de prudència esperar que es desenvolupés i adjudiqués el 
concurs de l’Ajuntament de Barcelona, que evidentment és molt més gran que el de 
l’Ajuntament de Parets, i a partir d’aquí observar les millores que s’han produït en el si 
del concurs de l’Ajuntament de Barcelona, aplicar-les en el si del concurs que es 
desenvoluparà a Parets, per aquest motiu la Junta de Govern va acordar la pròrroga 
del contracte. En qualsevol cas la intenció de l’Ajuntament és treure a partir del mes 
de setembre el nou concurs amb vistes que al 2010 operi la nova empresa 
concessionària. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, explica que el tema de la recollida de les 
deixalles i la neteja viària va junt, i es parteix d’una situació una mica complicada. Es 
parteix d’un contracte que es va adjudicar l’any 1998 i ara estan al 2009, és a dir fa 11 
anys que es va signar el primer contracte. Ara es proposa acordar una pròrroga d’una 
pròrroga, perquè el primer contracte era de 8 anys, que es va acabar l’any 2006, i 
després l’any 2007, que s’havia estat un temps sense contracte efectiu sobre el paper, 
al 2007 es fa una altra pròrroga de 2 anys fins a desembre de 2008 i des de desembre 
de 2008 fins ara tampoc hi ha sobre el paper cap contracte, i  es torna a proposar una 
altra pròrroga. 

Tenint en compte les condicions que ha descrit el senyor secretari respecte a la 
qüestió que l’Ajuntament de Barcelona procedeix a l’adjudicació del contracte de 
recollida d’escombraries i no sap si també de neteja viària, en qualsevol cas sí que és 
veritat que es bo que es pugui consultar aquesta qüestió, però d’altra banda també dir 
que els diners que avui es paguen per la recollida d’escombraries i per la neteja viària 
al que es va aprovar l’any 1998, s’assemblen com un ou a una castanya. És a dir 
s’està pagant una barbaritat més en base a un mateix contracte que s’ha anat 
prorrogant i ampliant amb nous serveis. 

La senyora Martí continua explicant que el mateix passa amb el nombre de població. 
L’any 1998 eren 13.000 habitants i al 2009 són 17.900 habitants. El NOPP entén que 
un servei tan important com aquest, i tal com ha reconegut l’equip de govern, i el 
NOPP i la resta de grups ho han posat de manifest sobre la taula, que és un servei no 
gaire brillant, és a dir que té mancances importants, per les raons que siguin i que ara 
no vol discutir. D’una banda és un servei que té mancances i de l’altra, parteixen de 
pròrrogues, o sigui que s’ha produït per part de l’equip de govern una certa deixadesa 
en la situació del contracte. 

El NOPP entén la situació actual, però pregunta per què al 2006 no es va fer una nova 
adjudicació. Es va realitzar una pròrroga, però quan les condicions de tot tipus canvien 
tant, com nombre d’habitants, superfície, nombre d’habitatges, i característiques 
diferents, perquè s’incorporen nous serveis de recollida selectiva, de recollida de 
matèria orgànica, de recollida de voluminosos, amb això vol dir que hi ha una 
desvirtuació total del contracte inicial, per tant s’havia d’haver actuat abans i no 
s’havia d’haver deixat produir aquesta situació tan estiregassada com la que s’ha 
produït amb tot aquest conjunt de pròrrogues en un tema tan important, en un tema 
que té una visió diària al carrer i també amb un cost molt elevat. Perquè s’aprovarà un 
contracte o una totalitat del contracte al voltant dels 2.000.000 €, és a dir que no és 
una quantitat petita. Per això creu que hi ha hagut una deixadesa per part de l’equip 
de govern en aquesta qüestió, una mala gestió i un no aplicar la Llei de contractes tal 
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com calia en el seu moment. De totes maneres fa tres mesos que ha vençut l’última 
pròrroga i ara es proposa acordar una nova pròrroga i una aprovació conjuntament 
d’una dotació pressupostària. 

La senyora Martí indica que s’ha de reconèixer que no hi ha hagut una diligència 
important en aquest tema ni en l’aspecte administratiu i comptable, ni tampoc en 
l’aspecte dels resultats que es veuen a la via pública. Si la pròrroga del contracte 
hagués donat una brillantor a totes aquestes qüestions, però no ha estat així. Tots 
saben i no cal repetir les mancances del servei. 

El NOPP creu que s’han de redactar les bases al més aviat possible, treure-ho a 
concurs, i ajustar-se al compliment de la Llei de contractes al més aviat possible. El 
vot del seu grup és d’abstenció. 

El secretari comenta que l’ajustament a la legalitat de la pròrroga és absoluta, tenint 
en compte a més a més que aquests contractes poden tenir una durada final de 25 
anys. Per tant, la pròrroga és correcta des del punt de vista de la legalitat. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que inicialment el contracte era de 8 
anys i no de 25 anys. 

El secretari exposa que quan hi ha una causa suficient es pot prorrogar i més quan és 
per 1 any només. La primera pròrroga estava prevista dintre del propi contracte. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que el seu grup ha manifestat durant 
molt temps i ha estat recollit per l’equip de govern que no estan satisfets de la tasca 
desenvolupada per l’empresa Urbaser en el servei al municipi. 

Probablement es podien haver fet altres accions en el decurs del temps, però és un 
tema en el qual no volen entrar, perquè ja en el seu moment va manifestar que hi 
havia mancances, i es va respondre que s’intentarien minimitzar, arreglar i millorar. 
Alguna cosa ha canviat com el municipi, que ha crescut, s’ha fet gran i té altres 
necessitats i això havia d’haver anat acompanyat del servei que podia oferir Urbaser 
en el seu moment. 

El senyor Martorell continua explicant que avui toca parlar del que es porta a Ple, de si 
és convenient o no aprovar la pròrroga del contracte amb l’empresa Urbaser i les 
propostes de despesa. Suposa que hi ha hagut una negociació amb l’empresa per 
deixar-lo ajustat a la realitat que ha tocat viure avui. 

És important que es faci aquesta acció, perquè potser no s’havia fet altres vegades, 
però ara és important perquè el sector ha canviat molt, les necessitats dels municipis i 
dels ciutadans també han canviat i avui no només es demana un servei millor, sinó 
amb una qualitat diferent. Les receptes d’abans no servirien de res amb un nou 
contracte a dia d’avui. Per això, han de ser curosos amb aquest punt i ara es té 
l’oportunitat de ser-ho. 

El senyor Martorell indica que es positiu fixar-se amb ajuntaments més grans que 
Parets. Ajuntaments que poden treure idees i elements nous que poden fer que el 
servei millori arreu de tots els municipis. Per això agafar-se a aquest punt és bo i el 
més intel·ligent que es pot fer és signar la pròrroga i esperar a veure què surt a 
Barcelona, intentar recollir el millor i treure unes bases que realment marquin el futur, 
les idees i el camí del que ha de ser el servei de neteja i recollida, en definitiva aquest 
servei de qualitat del municipi. Des d’aquest punt de vista CiU està d’acord en què 
l’estratègia és bona, sempre que aquesta estratègia que es porta al Ple serveixi en un 
futur per marcar unes bases diferents. 
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El senyor Martorell remarca que el nou contracte ha de ser una nova estratègia 
perquè el ciutadà se n’adoni, i se li ha de fer veure que tindrà un millor servei del que 
ha tingut fins ara. Que aquest servei costa diners i que el servei ha d’ajudar a intentar 
que els ciutadans vegin més endavant que hi hauran unes taxes a aplicar i que no 
s’apliquen i que haurà d’estar convençut que el cost que tenen és el que tenen i el que 
en el seu dia arribarà i que per tant avui el que s’està aplicant és poc i que això ha de 
canviar. Però primer s’ha de fer pedagogia, la qual ajudarà molt a tenir un nou 
contracte i que amb un temps prudencial, que el ciutadà s’adoni que el servei ha 
millorat i ha canviat, que els temps són diferents i que ells també han de canviar 
d’hàbit i de cultura en la recollida selectiva i que una cosa ha d’ajudar l’altra, sinó es 
farà un flac favor, per això CiU dóna suport a aquesta pròrroga concreta perquè ajudi 
a treure un millor contracte en un futur que és el que el municipi necessita. 

La presidència dóna suport al que ha comentat el representant de CiU, sobre la línia 
de pedagogia i d’aprofitar les millores que puguin haver-hi en aquest període de temps 
per a la millora del contracte. 

Referent a la intervenció de la representant del NOPP sobre que el contracte té un 
import al voltant dels 2.000.000 €, per donar llum, i com ha dit abans sobre que l’arbre 
no deixa veure el bosc, ha de dir que és d’1.216.000 € i no de 2.000.000 €. Hi ha 
molta diferència entre un import i l’altre, d’un 50%. 

La presidència ressalta la voluntat de tots els present d’aprofitar el nou contracte per 
contribuir a la millora viària i sobretot a la recollida dels residus sòlids i les 
escombraries del municipi. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 13 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 (NOPP) 

Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA: Ratificar l’acord de la Junta 
de Govern de 5 de març de 2009 següent: 

“Aprovar la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa Urbaser, SA, per al servei de 
neteja viària i recollida de residus sòlids urbans per a l’any 2009 

Vist que en data 5 de novembre de 1998 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el contracte del 
servei de recollida d’escombraries i neteja pública del municipi i el transport de residus al 
centre d’eliminació a l’empresa Urbaser, SA, per un període de vuit anys, fins al 31 de 
desembre de 2006. 

Atès que en data 5 de juliol de 2001 el Ple de l’Ajuntament va acordar prorrogar dos anys la 
concessió amb l’empresa Urbaser, SA del servei de neteja viària i recollida de residus sòlids 
urbans, fins al 31 de desembre de 2008, i ampliar el servei en un oficial conductor, un peó de 
neteja i una màquina escombradora, i incorporar al servei les millores d’increment de la neteja 
dels contenidors de residus sòlids urbans, recollida discrecional de voluminosos.  

Vist que un cop finalitzat el contracte, l’Ajuntament haurà d’iniciar els tràmits per a la 
contractació de l’esmentat servei i que és necessari durant la seva tramitació que es continuï 
prestant el servei. 

Vist l’informe tècnic. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 
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1. Aprovar la pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa Urbaser, SA per al servei de neteja 
viària i recollida de residus sòlids urbans per a l’any 2009. 

2. Aprovar les propostes de despesa que es detallen a continuació a favor de l’empresa 
Urbaser, SA corresponents a l’any 2009 pels conceptes que també s’indiquen:  

Núm. Partida Concepte Import 

920090000494 2213 442 22733 Recollida escombraries i neteja viària 1.104.316,71 € 

920090000496 2213 442 22733 Recollida escombraries i neteja viària-IPC 2008 1.051,27 € 

920090000497 2213 442 22737 Recollida de matèria orgànica 84.905,23 € 

920090000498 2213 442 22737 Recollida de matèria orgànica – IPC 2008 1.761,75 € 

920090000499 2213 442 22738 Recollida de voluminosos 25.390,82 € 

920090000500 2213 442 22738 Recollida de voluminosos – IPC 2008 1.088,91 € 

 

8. Acordar, si escau, la modificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
19 de febrer de 2009 relatiu a l’aportació no dinerària del solar de Can 
Fradera al capital social de la societat municipal HabitaParets, SL 

Prèvia la vènia, pren la paraula, el regidor d’Urbanisme i Habitatge, el senyor Lucio 
Gat, i exposa que tal com diu l’enunciat de la proposta el passat mes es va acordar 
l’aportació no dinerària del solar de Can Fradera a la societat HabitaParets, SL, en 
què estava inclosa una finca, en la qual estan situades les instal·lacions del camp de 
futbol de Parets. 

En la gestió posterior que es va realitzar per concretar l’acord, es va contrastar amb el 
notari i aquest va veure que el dret de vol que era la condició que s’estipulava al 
mateix acord de la finca, és a dir l’ús de les instal·lacions existents a la finca 
comportava una certa complexitat jurídica, contrastada no només amb el notari, sinó 
amb els serveis jurídics de l’Ajuntament i el secretari. Per recollir l’esperit de l’acord 
del passat mes de febrer s’ha de fer una modificació, la qual es presenta avui, en què 
s’adjunta en el mateix document un conveni que regula justament els drets municipals 
en les instal·lacions, que figuren a la finca descrita, incloses en la cessió de l’acord del 
mes de febrer. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que és un tema bastant tècnic, que es va 
explicar en el seu dia i s’ha de modificar l’acord del febrer, per regular no només el 
dret de vol, sinó que a través d’un conveni les mateixes condicions per les quals es va 
cedir la finca del camp de futbol conjuntament amb la de Can Fradera. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup ja va manifestar a 
l’anterior Ple, quan es va aportar el solar del camp de futbol a la societat HabitaParets, 
que comporta moltes despeses i certa problemàtica. En aquest cas la diferència que 
hi ha entre la modificació a acordar a la que es va presentar és una qüestió bastant 
clara i és que registralment el vol del camp de futbol no consta, i per això la finca que 
consta en el Registre de la Propietat només és la finca del sòl i no consten les 
instal·lacions inscrites en el Registre, per tant el notari amb tota seguretat no pot fer 
una diferència entre el sòl i el vol, per això s’ha d’integrar la finca tal com està al 
Registre de la Propietat en l’aportació que es fa a HabitaParets. 

La senyora Martí creu que el problema o la dificultat jurídica rau en aquesta qüestió. 
No és una dificultat jurídica, sinó una realitat que en el seu moment no es va tenir en 
compte sobre que el vol no estava inscrit. Suposa que aquesta és la dificultat jurídica. 

Indica que això comporta el que el NOPP ja va dir, una pila de despeses i una pila 
d’embolics, perquè al mateix temps que s’acorda la cessió del camp de futbol a 
HabitaParets, el gerent de l’esmentada societat i l’alcalde han de signar un conveni 
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que digui que l’ús de les instal·lacions serà de l’Ajuntament i del Club de Futbol. Tot 
això té una certa complicació i són molts papers i moltes despeses perquè la finca té 
un valor important, fet que comporta despeses registrals, notarials i d’integració en 
una societat. 

La senyora Martí aclareix que no és una dificultat com a tal, sinó que en el seu 
moment es va pensar que es podia distingir el vol del sòl, però aquest no estava 
inscrit. Com aquest punt és una continuació de l’acord de l’anterior Ple el vot del 
NOPP és d’abstenció. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que és un tema de complexitat 
jurídica, i poden haver punts que en un moment determinat es puguin escapar, fet que 
no hauria de passar, però són temes que es poden posar damunt de la taula. El 
document el que diu és que el notari ha trobat un problema amb el dret de vol del 
camp de futbol. Avui es presenta una solució jurídica perquè quedi registrat, fet que 
requereix més papers i despeses, però en tot cas el que és molt important és que 
quedi regulat i que jurídicament no hi hagi cap altre problema ni entrebanc en aquest 
tema. 

CiU entén que el present punt és una qüestió legal i jurídica i hi votarà a favor a fi de 
resoldre un tema jurídic que no té més complexitat i deixar la cessió ben establerta 
perquè en un futur no hi hagi més problemes. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 13 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 (NOPP) 

Per tant i, 

Vist que sobre  la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al 
tom 2016, llibre 111, de la secció de Parets del Vallès, foli 114, finca numero 411-N, 
inscripció 8a, referència cadastral 6629402DG3062N0001LP es troben les 
instal·lacions del Club de Futbol Parets. 

Vist que la finca descrita es troba situada íntegrament dins del sector de planejament 
UP1 Can Fradera, del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès aprovat 
definitivament el 22 de maig de 2007, modificat per acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 17 de desembre del 2008. 

Vist que la finca descrita és objecte d’aportació al capital social d’HabitaParets, SL. 

Vista la dificultat de regular, de conformitat amb l’article 567-2 del Codi Civil de 
Catalunya, el règim jurídic de la reserva de dret de vol continguda en l’Acta 
d’ampliació de capital de data 19 de febrer de 2009, i tenint en compte la importància 
de les operacions jurídiques que han de succeir a l’elevació a públic de l’acord 
d’ampliació de capital, per motius técnico jurídics es valora la conveniència d’ampliar 
els acords adoptats en data 19 de febrer de 2009. 

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

ACORDA: 

1. Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 19 de febrer de 2009, 
suprimint qualsevol referència a la reserva del dret de vol per part de l’Ajuntament. 
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2. Aprovar el conveni adjunt regulador de l’ús, per part de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, de les instal·lacions del camp de futbol situades sobre la finca de referència 
cadastral 6629402DG3062N0001LP. 

 

9. Aprovar, si procedeix, la delegació en favor de la Junta de Govern de 
l’adjudicació i formalització dels contractes de lloguer de caràcter 
plurianual subscrits per l’Ajuntament 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que es tracta d’una proposta 
d’acord bàsicament de gestió administrativa i tècnico-jurídica, la qual proposa la 
delegació i facultar amb efectes de l’1 de gener de 2009, si escau, en favor de la Junta 
de Govern Local, l’aprovació i pròrroga dels contractes d’arrendament de béns 
immobles a subscriure per l’Ajuntament, que sent de durada superior als 4 anys són 
de competència del Ple. Es tracta de l’aplicació en definitiva de l’article 174 del Text 
refós de la llei d’hisendes locals i efectuar aquesta delegació amb una finalitat clara, 
per no portar contínuament al Ple les pròrrogues o nous contractes de caràcter 
plurianual superiors als 4 anys, ja que els venciments dels contractes són variats. En 
qualsevol cas una vegada que la Junta de Govern, en el seu cas, procedeixi a una 
pròrroga o la formalització d’un contracte d’aquesta categoria es donaria compte al 
Ple. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que no s’hauria de delegar la facultat 
de la delegació de les pròrrogues dels contractes de lloguer. Si s’ha de produir una 
pròrroga cada 4 anys no es cap estropici que vagi al Ple, per això no veu la necessitat 
de la delegació, entre d’altres qüestions perquè els diferents grups també poden 
valorar la conveniència o no de la continuació de les pròrrogues i manifestar les 
posicions i els criteris de cadascun dels grups i no només el del grup de la majoria. 

La senyora Martí exposa que ja ha manifestat altres vegades que l’Ajuntament té 
massa contractes de lloguer, que pugen molts diners, i que no s’ha aprofitat el 
moment en aquests anys de bonança urbanística per aconseguir locals i espais 
suficients per emplaçar equipaments municipals. El NOPP està totalment en contra 
d’aquesta política de lloguers, perquè comporten unes despeses molt importants. 

En aquests moments les despeses que es paguen per lloguer són d’uns 14.000 € 
mensuals. L’Ajuntament hauria de tendir a eliminar el màxim possible tots aquests 
lloguers. Per exemple el lloguer de l’edifici de l’avinguda de la Pedra del Diable és 
molt alt, i no hauria d’existir. 

L’equip de govern hauria d’haver aconseguit mitjançant cessions urbanístiques espais 
suficients per emplaçar els equipaments i els serveis municipals. Aquesta quantitat de 
lloguers és massa elevada, s’hauria d’aplicar una política de reducció de lloguers, 
perquè 14.000 euros al mes en lloguer de locals és una quantitat molt important. 
Segurament els lloguers haurien de ser objecte d’aquesta política d’austeritat que s’ha 
de practicar i reduir-los, però lluny de reduir-los, s’incrementen i ara a sobre es delega 
la facultat de les pròrrogues, de les quals té la competència el Ple. Creu que no és 
oportú, i que seria millor que les esmentades facultats les conservés el Ple. 

La senyora Martí indica que encara que no està en el punt de l’ordre del dia caldria 
posar el paquet de lloguers dins del pla d’estalvi, intentar reduir-los i si es pot, 
eliminar-los, perquè són una sangria econòmica per l’Ajuntament. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que el seu grup no està d’acord en què 
es faci la delegació en favor de la Junta de Govern, perquè el tema dels lloguers i 
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locals hauria de continuar regulat com fins ara i tampoc creu que els lloguers que 
s’aprovin per Junta de Govern faciliti la gestió dels contractes. El Ple és un òrgan prou 
important i la discrepància és bona en democràcia. Per això no hi està d’acord en la 
delegació en la Junta de Govern, ja que s’hauria de continuar com fins ara, i que sigui 
el Ple qui doni el vistiplau al tema dels contractes. 

El senyor Martorell indica que ja que avui es tracta el tema dels lloguer, ha de dir que 
CiU no comparteix al 100% la política de lloguers de l’Ajuntament. Es paguen molts 
lloguers i hi ha hagut moltes possibilitats al llargs dels anys de tenir locals en propietat 
i reduir la despesa. D’altres han arribat a bons acords de lloguer, a molts anys i com 
va manifestar en el seu dia, hi estava d’acord, perquè era un bon acord de lloguer, 
però d’altres lloguers com el de l’avinguda de la Pedra del Diable i algun altre més 
tampoc ho comparteix, per això CiU vota en contra de la delegació a favor de la Junta 
de Govern en l’adjudicació i formulació de contractes de lloguer de caràcter plurianual. 

La presidència manifesta que es donarà compte al Ple dels contractes que subscrigui 
la Junta de Govern. Encara que en aquest cas no hi ha votació, els grups sí que 
poden donar l’opinió i la posició, d’aquesta manera es manté l’esperit de participació, 
ja que els grups exposen la seva posició. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EUA) 

Vots en contra: 3 (NOPP, CIU) 

Abstencions: 0 

Per tant i, 

En ordre a ubicar-hi els diferents serveis i dependències, l’Ajuntament de Parets del 
Vallès requereix disposar de diversos immobles en règim de lloguer. 

De conformitat amb allò que estableix l’article 174 del Text refós de la llei d’hisendes 
locals (TRLHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permet 
l’arrendament de béns i mobles per períodes superiors als 4 anys, si bé en aquest 
supòsit correspon al Ple la seva aprovació o pròrroga, de conformitat amb allò que 
indica l’article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL) 

Considerant, a l’efecte de facilitar la gestió dels referits contractes, de diferent 
venciment, que es considera necessari delegar l’aprovació d’aquests en favor de la 
Junta de Govern Local, sent aquesta una competència de caràcter delegable, d’acord 
amb allò que estableix l’article 22.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local. 

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

ACORDA: 

1. Delegar i facultar per a la seva validació, amb efectes de l’1 de gener de 2009, si 
escau, en favor de la Junta de Govern Local, l’aprovació i pròrroga dels contractes 
d’arrendament de béns immobles a subscriure per l’Ajuntament, que sent de durada 
superior als 4 anys són de competència del Ple. 

2. Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a la Unitat de Contractació i 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Junta de Portaveus 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que la Junta de Portaveus en 
data 24 de març de 2009 va acordar per unanimitat les mocions següents: 

10. Moció de suport a les associacions de cultura popular i tradicional 
catalana relacionades amb l’ús del foc 

Atès que l’aprovació de la Directiva Europea sobre la posada al mercat d’articles 
pirotècnics (Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament Europeu i del Consell 
d’Europa) dóna als estats membres de la Unió Europea un termini de tres anys per a 
la seva transposició a cada estat .  

Atès que, en conseqüència, abans del 4 de gener de 2010, els estats membres de la 
Unió Europea, hauran d’adaptar i publicar les disposicions necessàries per donar-hi 
compliment. 

Atès que dita directiva regula la fabricació, l’emmagatzematge i l’ús professional o 
recreatiu del material pirotècnic.  

Atès que la seva aplicació literal podria afectar nombroses festes i manifestacions 
culturals d’arrel tradicional on la pirotècnia és un dels elements fonamentals (com ara 
revetlles, correfocs, o diables), ja que preveu importants limitacions en les distàncies 
de seguretat i en l’edat dels usuaris. 

Atès que aquesta Directiva Europea s’ha de transposar a la legislació espanyola 
mitjançant  un Reial Decret que ha de redactar el Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme del Govern espanyol 

Atès que el Ministeri ha declarat que es farà públic un avantprojecte de decret a l’abril, 
amb l’objectiu de tramitar-lo després de passar per informació pública i pel Consell 
d’Estat durant el segon semestre. 

Atès que la Directiva preveu fer excepció, si així ho plantegen els estats membres, de 
determinades festivitats religioses, culturals i tradicionals i, també permet que els 
estats regulin les edats de manipulació dels articles pirotècnics mitjançant la formació. 

Atès que és necessari que la Directiva respecti les nostres tradicions i costums i no 
perjudiqui les centenars d’activitats anuals de les colles de diables, bèsties de foc i 
altres relacionades amb l’ús de material pirotècnic que formen part de la nostra 
tradició cultural, i atès que la diversitat cultural catalana es veuria afectada si la 
transposició de l’esmentada Directiva Europea no incorporés aquestes 
consideracions. 

Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i els representants de 
les diputacions i entitats associatives d’ens locals han acordat, en data 30 de 
gener, en el marc de la Comissió Mixta Departament de Cultura – diputacions - 
entitats associatives d’ens locals (FMC i ACM), una resolució que demana al Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç la transposició de la Directiva de manera que 
salvaguardi les tradicions festives del foc a casa nostra. 

Atès que el municipi de Parets del Vallès la cultura popular i tradicional del foc està 
àmpliament representada per entitats com Diables Parets, Colla de Gegants, Bestiari i 
Grallers de Parets i Bruixes i Dimonis de Parets del Vallès. 

La Junta de Portaveus, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 
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1. Donar ple suport a totes les accions del Govern de la Generalitat en les 
negociacions que porti a terme amb el Govern espanyol com a òrgan competent, per 
tal d’establir el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i tradicional 
catalanes, mitjançant una regulació específica en l’ús dels materials pirotècnics, que 
garanteixi el correcte desenvolupament de les diferents representacions festives dels 
grups de focs i de les corresponents colles infantils a l’hora de transposar la Directiva 
2007/23/CE, de 23 de maig. 

2. Comunicar els acords aprovats a totes les Colles i Agrupacions de diables i bèsties 
de foc del municipi de Parets del Vallès, així com mantenir-los informats sobre el 
desenvolupament i avenços d’aquestes negociacions. 

3. Donar suport al manifest “per la defensa dels grups de cultura popular i tradicional 
catalana amb ús de materials pirotècnics” de la Federació de Diables i Dimonis de 
Catalunya i de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. 

4. Traslladar els presents acords a la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, a 
l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, al Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i 
als diferents grups parlamentaris, a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a 
les Comissions de Cultura de les entitats associatives municipalistes (FMC i ACM), i al 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. 

 

11. Moció 30 anys d’Ajuntaments Democràtics 

Els municipis democràtics complim 30 anys d’història. 30 anys en els que tots plegats 
hem treballat per transformar-los i convertir-los en els espais comuns que són avui. 
Tant els que van assumir les responsabilitat de la gestió municipal aquell 1979, com 
els que ho han anat fent al llarg d’aquests 30 anys, ho han fet des de la vocació de 
servei públic i l’entrega per complir cada any amb les noves necessitats de la 
ciutadania, tinguéssim o no les competències. Des dels primers ajuntaments 
constituïts al 79 fins a avui, molts homes i dones s’han implicat i han treballat pels 
seus veïns i veïnes. Però el 30è aniversari de la democràcia local és potser una bona 
oportunitat per reconèixer especialment la tasca desenvolupada per aquells que van 
constituir els primers consistoris. Aquells que, en un moment històric tan complicat 
com el que s’obria, van construir de zero el que han estat les bases per a tota la feina 
posterior.  

En aquests anys hem avançat, i hem avançat molt. Però també són molts els 
aspectes que queden per treballar. El més important, segurament, el del finançament. 
En 30 anys de democràcia local els ajuntaments no hem viscut ni una sola revisió del 
nostre sistema de finançament. Hem avançat gràcies a un nou Estatut que ens 
reconeix per primera vegada competències pròpies. Però aquestes competències 
comporten unes obligacions que, tot sovint, no podem assumir per manca de 
recursos. Els ajuntaments reivindiquem, amb força i amb una sola veu, una nova Llei 
de finances locals.  

Els temps i les necessitats han canviat, però si hi ha una constant en els 30 anys 
d’administració local és el que mou els ajuntaments: la vocació de servei a la 
ciutadania. És per això que hem de fer un pas més i fer autènticament partícips 
d’aquesta gestió els nostres veïns i veïnes. Hem de treballar per apropar la política 
local a les persones, apropar-los el que hem fet en 30 anys i el que volem fer en els 
anys que vindran. Tant el dia del municipi com en concret la celebració dels 30 anys 
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ha de ser una celebració ciutadana, de la que hi puguin participar els veïns i veïnes. 
Amb aquesta voluntat, la Junta de Portaveus, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Posar la bandera de la ciutat al balcó de l’Ajuntament el dia 19 d’abril. 

2. Organitzar jornades de portes obertes al consistori i als edificis emblemàtics de la 
ciutat que es considerin. 

3. Editar material divulgatiu, com l’edició de revistes o llibres. 

4. Organitzar exposicions informatives. 

5. Participar en la celebració organitzada per l’FMC i l’ACM, en col·laboració amb la 
Diputació, de reconeixement de celebració dels 30 anys d’Ajuntaments 
democràtics i reconeixement als electes del 79. 

6. Demanar a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió Promotora 
d’Electes del 1979, que concedeixi la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel López 
Lozano, que fou el primer alcalde democràtic d’Abrera durant el mandat 1979-
1983. López Lozano va ser ferit per un impacte de bala de la Guàrdia Civil mentre 
feia de mediador en un conflicte laboral en una empresa del polígon industrial 
Can Sucarrats, i a causa de l’impacte va quedar postrat en una cadira de rodes. 
Manuel López Abrera va esdevenir un símbol de la transició política, i una 
motivació per a molts companys i companyes de l’època. 

7. Organitzar activitats informatives al voltant de la celebració per tal de difondre i 
donar a conèixer a la ciutadania el paper dels ajuntaments en els darrers 30 anys. 

 

12. Moció per promoure la instauració del Dia de l’Esport a Europa 

La Federació de Municipis de Catalunya considera que l’esport és una eina 
d’integració, educació i participació,  una eina motivadora, una activitat que transmet 
importants valors col·lectius i un factor de cohesió social i de creació d’hàbits 
saludables. 

La Federació de Municipis de Catalunya constata la creixent importància de l’esport 
en la nostra societat, tant sigui l’esport base com l’amateur i el professional, i el 
considera un índex de referència indispensable per mesurar la qualitat de vida de la 
nostra societat. 

Des de l’any 2002, la Diputació de Barcelona organitza anualment la Festa de l’Esport, 
esdeveniment que se celebra el primer cap de setmana del mes de juny. Aquesta 
festa compta amb la cooperació dels ajuntaments de la província, l’Agrupació 
Territorial del Consells Esportius de Barcelona, així com del teixit associatiu esportiu 
del territori de la província de Barcelona. Alhora, la Feta de l’Esport, que té un caràcter 
recreatiu i popular i que adapta les activitats al nivell físic dels col·lectius participants, 
està oberta a la participació de tothom. 

La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern en sessió del 30 d’octubre 
de 2008, va aprovar un Protocol de col·laboració per a la Difusió de la Festa de 
l’Esport i l’assoliment del Dia de l’Esport a Europa. 

La Federació de Municipis de Catalunya, mitjançant el seu Comitè Executiu reunit en 
data 13 de febrer de 2009, va aprovar una moció que té per objecte adherir-se al 
Protocol de col·laboració aprovat per la Diputació de Barcelona i assumir el 
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compromís de difondre aquesta iniciativa a tots els municipis adherits a aquesta 
federació. 

L’Ajuntament de Parets del Vallès declara que comparteix plenament els principis dels 
valors de l’esport, la necessitat de continuar difonent la pràctica esportiva entre la 
ciutadania i la importància d’assolir a Europa un reconeixement institucional unitari de 
l’Esport. 

És per tot això que la Junta de Portaveus, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Donar suport a la iniciativa per promoure la instauració del Dia de l’Esport a Europa. 

2. Traslladar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya i al Parlament 
Europeu. 

 

13. Precs i preguntes 

13.1. La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup vol formular un 
conjunt de preguntes i una petició. 

En primer lloc, prega que s’informi sobre la problemàtica que existeix a l’entorn de 
l’Institut d’Ensenyament Secundari, respecte a una informació generada pel 
Departament d’Ensenyament, en el sentit que per manca d’espai proposa el 
tancament d’un aula. Vol saber exactament què passa amb aquesta qüestió i com es 
resoldrà de cara a l’any vinent l’escolarització de la nova matriculació de secundària 
dels nens de l’IES i pregunta com està el tema del nou Institut d’Ensenyament 
Secundari, que Parets necessita amb urgència. 

La senyora Martí manifesta que s’ha obert ja el període de matrícula i el seu grup té 
moltes preguntes de diverses persones que tenen una certa inquietud i preocupació 
per aquesta qüestió. 

Aquestes preguntes van acompanyades d’una petició a més de la informació 
sol·licitada, prega que es convoqui un Consell Escolar Municipal al més aviat possible, 
en el qual s’informi de tota la qüestió de l’IES, i del Pompeu Fabra, i no esperar com 
s’ha fet altres anys al moment de tancament de la matrícula. 

En NOPP prega que es convoqui ara un Consell Escolar Municipal i un altre quan es 
tanqui la matrícula. 

13.2. La senyora Martí pregunta per quina raó l’oficina de recaptació de la Diputació 
s’ha traslladat a l’avinguda de Lluís Companys, quan en un Ple es va acordar en el 
moment de subscriure el contracte de lloguer amb les dependències de Can Calio, ara 
ja HabitaParets, es va dir que hi hauria aportació per part de la Diputació per finançar, 
si calia, part de les obres i també que s’instal·larien les oficines de recaptació. 
Pregunta per què no s’ha fet, atès que la planta baixa de l’edifici està ocupada, però 
en un primer pis es pot instal·lar l’oficina de recaptació. 

En primer lloc, ha de dir que era un acord de Ple, el qual no s’ha portat a terme, en 
segon lloc, l’edifici és més cèntric, i en tercer lloc, hauria disminuït les despeses de 
lloguer de les dependències, per l’exposat no entén per què no s’ha fet tot el possible 
per emplaçar l’oficina de recaptació en aquest indret. 

13.3. La senyora Martí indica que en un Ple va plantejar aquesta pregunta, però no ha 
obtingut resposta. El seu grup va demanar en la mesura d’ajudar les famílies del poble 
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davant la situació de crisi, que ja ha repetit moltes vegades i que és patent a tota la 
societat, la possibilitat de modificar l’acord de l’increment de les Ordenances 
municipals amb l’IPC de l’1,5%, del mes de desembre. Si això es fes seria una mesura 
que repercutiria en cadascuna de les cases del poble i seria un ajut general a les 
famílies, al marge de les ajudes que estan establertes i que es puguin establir. Seria 
bo tenir una resposta del per què aquesta consideració no es vol portar a terme quan 
altres municipis ho han fet. És una dada interessant tancar l’any amb l’1,5% i avui 
seria bo d’aplicar-lo en el context d’ajuda i de suport a les famílies. 

13.4 La senyora Martí pregunta, encara que li sembla que ja l’ha formulada, però no 
s’ha donat resposta ni solució, si s’ha previst alguna solució per dotar els pavellons del 
servei de bar o un servei per acollir els acompanyants dels esportistes. 

13.5. La senyora Martí manifesta que recentment ha vist que s’ha publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província que s’ha obert expedient al solar del carrer Batista i 
Roca, que se suposa que està en males condicions, per procedir a la seva neteja tal 
com marquen les Ordenances. Pregunta com és que amb aquest solar es procedeix 
així i no es fa el mateix en el cas d’Iveco, que té una muntanya de runes i tot i que es 
va donar com a resposta que es pensaven incorporar a la construcció, ha de dir que la 
resposta és una mica complicada, ja que el que hi ha a Iveco és una pila de runes. 
Està ben fet que l’Ajuntament obri un expedient si hi ha un solar en males condicions 
en un determinat indret del municipi, però també s’hauria de procedir igual en el cas 
d’Iveco i en altres casos que hi hagi. 

Reitera la pregunta de per què no es procedeix igual en el cas d’Iveco, que en el cas 
que s’ha procedit en altres solars. 

13.6. La senyora Martí pregunta per la solució que es donarà als cinc habitatges del 
carrer Prat de la Riba adjudicats per sorteig. Aviat se celebrarà el segon aniversari del 
sorteig i no pas de l’existència dels habitatges, ja que les obres estan parades. 
Pregunta quina solució es donarà a aquesta qüestió. 

13.7. La senyora Martí pregunta per quines raons el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, que recentment ha aprovat un conjunt de ARES en el 
territori de Catalunya, no ha aprovat el corresponent a Parets i a algun altre municipi. 
Vol saber les raons per les quals no ha aprovat el de Parets, independentment dels 
altres, si és que equip de govern les coneix. 

Pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica que referent a les 
preguntes realitzades sobre Educació, i la petició d’una reunió del Consell Escolar 
Municipal, ha de dir que està previst que tingui lloc després de les vacances de 
Setmana Santa. Recull la sol·licitud sobre que sigui al mes aviat possible. 

El senyor Torio respon que no sap res respecte a l’aula tancada. Sap que va córrer un 
rumor fa tres mesos, sobre que en comptes de tres línies de batxillerat hi hauria dues. 
Va ser un rumor que va córrer per l’Institut, que no tenia base, ja que l’Ajuntament va 
parlar amb el Departament en el moment que l’Institut va dir que comptaven amb dues 
línies i no tres, i el Departament va manifestar que des d’un bon començament havien 
previst tres de batxillerat igual que l’any passat. 

Respecte al tema de Secundària, explica que es preveu que la matriculació d’aquest 
any serà molt semblant a la de l’any passat. Indica que des del 2005 sent en aquesta 
taula que l’Institut de Parets està sobresaturat i per primera vegada en el curs 2008-
2009 hi ha cinc línies i aquest any es preveuen cinc línies, fet que no és el previst en 
aquest Institut, perquè és de quatre línies i que fa quatre i cinc anys feien una 
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cinquena línia, perquè dividien als grups d’alumnes que tenien menys de 120, per 
raons operatives d’educació en cinc aules. 

Aquest any hi ha cinc línies a l’espera d’un nou Institut. Treballen amb l’Institut i amb 
el planificador. Precisament el dimarts que ve el planificador dels Serveis Territorials 
del Vallès Oriental - Maresme assistirà a una reunió amb l’Institut i amb l’Ajuntament 
per veure les solucions provisionals que es poden posar en marxa per garantir la 
qualitat de l’ensenyament fins a l’aprovació de la construcció d’un nou Institut, malgrat 
que hi hagi un grup de més del que correspon a l’Institut i s’està a l’espera de 
l’aprovació, perquè s’han suspès les aprovacions dels ARES en tot el Vallès Oriental, i 
Parets està a l’espera d’aquesta aprovació, que creu que serà aviat, per posar a 
disposició del Departament d’Ensenyament els terrenys per a la construcció d’un 
segon institut a la zona de Can Fradera. Mentre es busquen solucions provisionals per 
donar resposta a l’augment d’alumnes a les aules de Secundària. 

Pren la paraula el regidor d’Urbanisme i Habitatge, el senyor Lucio Gat, i respecte a 
per què no se li dóna el mateix tractament al solar d’Iveco, que a la resta de solars, 
explica que no és el mateix. El tema d’Iveco ja es va explicar al plenari i tornarà a 
reproduir les explicacions i les discussions que es van produir, però sí que és cert que 
hi ha una muntanya de runa a Iveco, però també és ben cert que hi ha unes previsions 
de desenvolupament de l’àmbit. Hi ha hagut algunes dificultats, que s’han explicat, 
determinades per la Llei i la normativa vigent. Ara estan en la fase de 
desenvolupament,  no al 100% d’allò previst, però sí d’una part important. Per això no 
és el mateix la finca del carrer Batista i Roca, que la d’Iveco, ja que la primera està 
més integrada en el barri urbà, i es troba en unes condicions lamentables i que calia 
incoar un expedient perquè els propietaris actuessin amb responsabilitat i deixessin la 
finca en condicions per no generar perjudicis a tercers. 

Pel que fa als cinc habitatges del carrer Prat de la Riba, indica que en la comissió 
informativa es va explicar que la situació econòmica actual atura algunes promocions 
particulars, i aquesta n’és una i dins de la promoció hi ha cinc habitatges de protecció 
oficial, amb una sola habitació i amb uns drets fruit del sorteig que va tenir lloc. Hi ha 
hagut bastants renuncies als habitatges de Can Fradera i per donar una solució i una 
sortida als habitatges s’ha ofert a les persones que tenien drets sobre aquests, la 
possibilitat de cedir els habitatges de Can Fradera abans que ningú dins de la seva 
llista. Alguns van acceptar-ho i d’altres ho volien mantenir, malgrat la situació de recés 
que pateix la construcció, volien mantenir el seu dret, fet que es respecta i els cinc 
habitatges de protecció oficial ho continuen sent i quan es desenvolupin, cinc 
habitatges seran de protecció oficial establerts per llei, els quals es sortejaran a través 
de procediments transparents i oberts, perquè tots els ciutadans puguin accedir-hi. 

El senyor Lucio Gat indica que respecte al tema de l’ARE comprovaran el que diu el 
butlletí. Sap que els ARES s’aproven sectorialment des d’àmbits territorials. A la 
comarca hi ha hagut un parell d’ARES que han tingut bastants dificultats, 
concretament el del municipi de la Roca i de Sant Celoni, i Parets dins del paquet ha 
rebut les conseqüències. Espera que es doni sortida, perquè l’ARE de Parets es va 
presentar correctament i reuneix tots els requisits demanats per la Llei. 

La regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, indica que pel que fa a la pregunta sobre 
l’IPC, vol comentar que en el seu moment l’Ajuntament ja va fer l’esforç d’aplicar l’IPC 
conegut més baix del que hi havia en aquell moment. Recorda que era del 4,5% i 
l’Ajuntament va aplicar el 3,70%. Hi ha dos motius pels quals no s’ha recollit la 
proposta. D’una banda perquè legalment l’Ajuntament aprova les Ordenances fiscals 
abans del 31 de desembre, i per això no es pot fer una modificació a partir de gener, 
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encara que aquest no ha estat el criteri de l’equip de govern, el criteri fonamental ha 
estat el dir que és més just augmentar les partides per ajudar a l’acció social i no 
rebaixar l’IPC, que s’aplica sobre unes Ordenances que afecten  totes les famílies, i 
malauradament hi ha famílies que els seus ingressos amb minvat en aquesta situació 
econòmica, però d’altres no. És millor ajudar als que més ho necessiten. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Esports, el senyor Mingote, i respecte al 
tema del pavelló ha de dir que és una qüestió prioritària que ja es va marcar a través 
del Consell Esportiu, des de la Comissió Permanent, des de fa un cert temps. 

S’han obert dues possibles línies de treball. La primera, valorar les diferents 
possibilitats d’ubicar un bar dintre del mateix equipament, però és un equipament que 
no tenia prevista aquesta funció i tot i que fa molts anys sí que hi havia un espai en el 
pavelló rodó antic, ara està ocupat per diferents seus d’entitats esportives i es fa difícil 
la ubicació del bar. 

Per l’exposat, es va començar a treballar en una segona línia, com és la ubicació d’un 
recinte de bar en els exteriors dels dos pavellons. Aquesta és una solució més 
definitiva que ha derivat en treballar en un pla d’ordenació d’equipaments esportius, 
tenint en compte que ja es tenen uns equipaments en dansa com les pistes 
d’atletisme, l’ampliació de la zona poliesportiva del camp de futbol i el complex 
esportiu de Can Butjosa, per això és important treballar en el pla d’ordenació referit, 
perquè dintre d’aquest també es treballarà el tema de la sala annexa, la tercera sala. 
La tercera sala a més dels vestidors té també un espai de possible ubicació de bar. Es 
valora fer una primera fase de l’ampliació, que podria donar el resultat d’aconseguir 
aquest espai. 

El tema anirà molt delimitat amb les èpoques que corren per a una previsió 
pressupostària, per això hi ha una altra línia de treball, que probablement és més 
realista, com la concessió administrativa d’un sòl amb una zona propera colindant al 
pavelló, si algun concessionari estigués interessat en aportar la inversió del mòdul i en 
l’explotació del servei de bar durant uns anys determinats a l’espera d’un equipament 
definitiu. En qualsevol cas esperen que abans de l’estiu neixin propostes i que es 
formalitzin i donar una solució l’abans possible. 

La presidència indica que han estat contestades la majoria de les preguntes, i la resta 
es contestaran per escrit abans del proper Ple. 

13.8. Prèvia la vènia, pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martorell, que vol 
formular un seguit de preguntes. Pregunta quina previsió hi ha per arreglar o asfaltar 
la plaça, espai o solar que hi ha al barri de la Petita Andorra, al costat mateix del 
gimnàs, que actualment s’utilitza més d’aparcament que d’una altra cosa. Reitera 
quina previsió tenen d’arranjar-la per donar-li un caire de plaça, que és el que ha de 
tenir. 

13.9. El senyor Martorell exposa que últimament en el solar que està al darrera dels 
pavellons esportius, que s’utilitza moltes vegades per realitzar algunes activitats, i en 
moments determinats s’ha utilitzat d’aparcament, de cop i volta han aparegut dues 
porteries i un tancament. Pregunta el motiu de la tanca i el fet d’haver instal·lat les 
porteries, quan s’havia demanat moltes vegades que el solar s’adeqüés per a una 
altra activitat i per desembussar el pavelló, com fer un terra per practicar diferents 
activitats. Els ciutadans negres que utilitzaven el camp de rugbi per jugar al futbol ara 
juguen en el solar. 

13.10. El senyor Martorell explica que el seu grup ha rebut alguna pregunta relativa a 
dos projectes dels onze col·locats a la pàgina web. En el cas de l’arranjament del tram 
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del carrer Sant Antoni no queda clar on aniran les escombraries. En aquests moments 
estan al costat de la cruïlla de la via Piquer. Els ciutadans no ho veuen clar en la 
documentació, per això pregunta si aquestes seran soterrades o no. 

En l’arranjament del pàrking de l’Asepeyo, s’ampliarà el tema de les deixalles. També 
pregunta si se soterraran. 

13.11. El senyor Martorell vol fer una pregunta al regidor d’Educació, encara que tot i 
haver estat contestada en part, pregunta per la situació que s’està creant i el neguit 
del pares envers al tema del nou Institut, ja que tenen una mica de por perquè no hi 
hagi places per a tots els alumnes que acaben l’ESO. 

Continua exposant que va sortir publicat que, per saturació, la Generalitat no podia 
mantenir la cinquena línia l’any que ve. Faran arribar aquesta. Potser hi ha una 
informació confosa. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que respecte a la plaça de la 
Sardana del barri de la Petita Andorra, no estava dintre de les prioritats del pla 
d’inversions de l’equip de govern. Es va elaborar un pressupost, en el qual hi havia 
una sèrie d’inversions que es consideraven oportunes. Es remunta al primer acord del 
Ple per recordar la bona gestió dels Serveis Econòmics i espera que al 2009 també hi 
hagi aquesta bona gestió, i es puguin desviar algunes partides per reformar la plaça. 
No s’havia previst en el pla d’inversions, però espera que la capacitat d’improvisació i 
la bona gestió econòmica de l’Ajuntament permeti realitzar aquesta intervenció. 

Respecte als projectes del Zaparero, i l’arranjament del tram del carrer Sant Antoni, ha 
de dir que el dia 2 d’abril han convocat als veïns per informar-los i contestar les seves 
preguntes, inquietuds i suggeriments. Afegeix que s’ha previst el soterrament dels 
contenidors. Les proximitats seran similars a les actuals, però es buscarà el lloc més 
idoni en base a l’obra d’urbanització del mateix carrer. 

Pel que fa al pàrking de l’Asepeyo és un tema que millora substancialment l’espai, la 
mobilitat i el propi entorn, perquè CiU va suggerir una intervenció immediata a l’àmbit. 
El pressupost que ve donat pel projecte del Zapatero no dóna per soterrar els 
contenidor, per això no s’ha previst, però sí s’ha previst un arranjament important de 
recuperació de la plaça, de lluminària, del que seria la mobilitat dintre del propi servei, 
però no el soterrament dels contenidors. 

El regidor d’Educació, el senyor Torio, explica que el tema del batxillerat va sorgir de 
la manera següent, es va posar en contacte el consell directiu de l’Institut dient que 
calculaven que donarien dues línies de batxillerat en comptes de tres i que tenien 
molts alumnes del propi Institut de l’ESO que volien fer batxillerat, més els repetidors 
de batxillerat, que ara que es consolidava el batxillerat els creava un cert neguit. 
L’Ajuntament va fer la gestió en els dos centres de secundària del poble i va preguntar 
quants anirien a l’Institut i també a Lliçà de Vall. Lliçà només fa secundària, però no 
batxillerat i els seus alumnes venen a Parets, per això es necessiten tres línies. Van 
trucar al Departament d’Ensenyament, i van contestar que tenien previstes tres línies. 
Ha estat un malentès no sap per quina raó. L’Institut va tenir la idea que només hi 
hauria dues línies de batxillerat i no tres. Per això la plaça està garantida des del 
període de matriculació de tots els alumnes de l’ESO del municipi que ho vulguin fer i 
fins i tot si ve algú com aquest any va passar que van venir 12 alumnes de Lliçà de 
Vall que estaven estudiant el batxillerat aquí, fet que és un bon indicador de l’Institut, 
perquè garanteix el batxillerat. 

Aquest any hi ha cinc línies d’ESO en un institut que està previst per a quatre. Aquest 
any no hi ha hagut cap problema perquè hi ha espai suficient, el problema es planteja 
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de cara l’any que ve i l’Ajuntament ho tracta de solucionar i hi posa d’acord a l’Institut i 
als Serveis Territorials perquè es busqui alguna solució a fi que no hi hagi ni 
problemes d’espai ni problemes de professorat per atendre amb la mateixa qualitat 
que aquest any, perquè l’Institut és gran i s’ha pogut solucionar, però la preocupació 
és per l’any que ve i els següents. 

El regidor d’Esports, el senyor Mingote, explica que a nivell tècnic i d’algunes entitats 
es va fer arribar la possibilitat de trobar una solució temporal a una situació d’ocupació 
de l’espai col·lindant al pavelló. El col·lectiu de senegalesos utilitzava llocs aleatoris 
perquè no tenien cap indret per practicar aquesta activitat en un espai que de ben 
segur la seva activitat futura no serà aquesta, però que amb una inversió mínima s’ha 
donat solució a una necessitat. Ha de quedar clar que l’espai no està destinat a les 
persones de raça negra que viuen al municipi, sinó a qualsevol ciutadà, però no és 
menys cert que l’esmentat col·lectiu ha trobat una font d’integració en el tema de 
l’esport. Afegeix que també s’han d’ubicar millor a altres entitats que utilitzaven aquest 
espai i s’ha d’aconseguir segmentar un indret, que queda clar que és provisional, a un 
espai que no se li donava una altra utilització. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 

 


