ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 21 de maig de 2009
Horari: de 20 a 21.35 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen:
Joan Seguer Tomàs, alcalde
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor
Raquel García Mesa, regidora
Susanna Villa Puig, regidora
Ricard March Ascaso, regidor
Amèlia Marquino Tocado, regidora
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU
Francisco Pulido Sánchez, regidor
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental

Excusa l’assistència
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde

Ordre del dia
1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.
Serveis Territorials
2. Donar compte de la sol·licitud per obtenir els ajuts corresponents a la Llei de
millora de barris que requereixen atenció especial.
3. Acordar, si procedeix, l’adjudicació definitiva de les obres d’urbanització del
Polígon Industrial Can Volart “UA 18”.
4. Acordar, si escau, l’aprovació provisional del Pla especial per a la protecció
arquitectònica de l’edificació del carrer Montserrat núm. 9.
Serveis Personals
5. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 16 d’abril de 2009, relatiu a la
modificació del Reglament que regula les normes de preinscripció i matrícula de
l’alumnat de les escoles bressol de Parets del Vallès sufragades amb fons públics.
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6. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal número 19 per a la prestació del
servei de les escoles bressol.
Serveis Generals
7. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 16 d’abril de 2009, relatiu a
l’aprovació d’un Projecte de contracte de préstec.
8. Aprovar, si escau, la constitució d’una Comissió Informativa Especial per revisar
l’Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública.
9. Acordar, si correspon, el nomenament del senyor Ricard March Ascaso com a
representant municipal al Consorci per a la Gestió de Residus.
10. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de diversos plecs de clàusules
administratives generals de contractació, adequats a la Llei 30/2007, de contractes
del sector públic.
11. Aprovar, escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al conveni de
col·laboració entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria i la Federación
Española de Municipios y Provincias en matèria de subministrament d’informació
de caràcter tributari a les entitats locals.
12. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova els esborranys de les actes del dia
26 de març i 12 de maig de 2009.

Serveis Territorials
2. Donar compte de la sol·licitud per obtenir els ajuts corresponents a la
Llei de millora de barris que requereixen atenció especial
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, el qual
explica que es tracta de donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 7 de maig,
a través del qual es va decidir concórrer a la convocatòria d’ajuts que estableix la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris o les àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial.
Com vostès saben, aquesta llei la va aprovar el Parlament de Catalunya, a través de
la qual la Generalitat dota les administracions catalanes dels instruments necessaris
per tal de portar a terme intervencions de caire social i urbanístic en aquells barris del
país, que ho requereixin.
Amb la participació de l’Ajuntament de Parets en aquesta Llei, l’equip de govern s’ha
fixat cinc objectius, que han de ser la conseqüència del desenvolupament d’un
projecte d’intervenció integral del barri antic, a través de vuit eixos o camps tècnics i
les seves actuacions, les quals tenen vostès a la documentació que s’ha adjuntat a
l’expedient.
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En primer lloc, han cregut que el projecte, en el seu conjunt, ha d’esdevenir un
instrument important per potenciar els elements d’identitat del barri antic, per suposat
amb la seva història i tradicions, però també per construir-ne de noves, des del
reconeixement dels recents canvis en el paisatge més humà.
Un segon aspecte que preveuen, i aquest potser és el més rellevant, és la
rehabilitació considerable i de manera integral de la trama urbana del nucli antic. En
aquest sentit proposen la urbanització de manera meditada dels espais públics lliures,
com els carrers del barri del Raval, els carrers Major i Barcelona o la plaça de la vila,
entre d’altres, amb la finalitat d’aconseguir un major equilibri i una major interrelació
dels seus actors. Amb tot, i per continuar incidint en aquest mateix aspecte també
preveuen un paquet important relacionat amb la supressió de barreres
arquitectòniques, la rehabilitació de voreres de diversos carrers i millores del transport
públic.
Un tercer aspecte que s’ha de considerar també per a aquest projecte, és el que ha
d’emprendre les accions de millora social i el foment de la cohesió i la integració en el
entorn urbà, mitjançant l’impuls de la convivència, la creació de xarxes d’intercanvi i
l’enfortiment del teixit associatiu. En aquest sentit es proposa potenciar programes
socials, formatius, culturals i esportius, adreçats a pal·liar diverses problemàtiques que
prestin especial atenció als col·lectius que més ho necessiten, com la gent gran, les
dones, els nouvinguts i els joves en risc d’exclusió social.
Una quarta qüestió és la que fa referència al foment i la millora de la sostenibilitat
ambiental, amb l’aplicació de programes específics sobre el reciclatge o els hàbits de
mobilitat, etc.
I per últim, s’han marcat també com a objectius, el foment i la dinamització econòmica.
Un aspecte que consideren que ha de contribuir de manera transversal en les
dinàmiques urbanístiques i de relació, buscant, per suposat, els equilibris necessaris
entre els drets dels ciutadans i els sectors econòmics i/o comercials.
Com ja coneixen, l’esmentada Llei de barris preveu l’atorgament de subvencions
importants. I en aquest sentit ha de dir que presenten, tal i com diu el document
d’acord, un pla financer entre el 2009 i el 2013, dotat de 8 àmbits i 28 actuacions i/o
programes tots per un valor total de 6.470.000 € i amb la pretensió d’obtenir el
cofinançament del 50%.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que respecte a aquesta qüestió
celebra que s’hagi pres la iniciativa de presentar-se a la possibilitat que dóna la Llei de
millora de barris, ja que l’Ajuntament s’ha de presentar a totes les possibles
subvencions o a totes les convocatòries que existeixin a fi d’aconseguir qualsevol
tipus de font de finançament. El NOPP ja fa temps que va proposar que l’Ajuntament
s’acollís a la Llei de millora de barris, perquè es dota amb molts diners, i per això si es
dota de molts diners i hi ha unes necessitats que cobrir algunes possibilitats o altres
devien tenir.
En aquell moment l’equip de govern va contestar que Parets no era un poble tan
deteriorat com per concórrer a aquest tipus d’ajuda. Creu que s’ha perdut un temps
immillorable, ja que l’Ajuntament s’havia d’haver presentat en el seu moment, però en
qualsevol cas celebra que ho faci ara, si bé la llei s’ha anat adaptant a diferents
característiques, no hi havia cap impediment perquè Parets es presentés a la primera
convocatòria. En no fer-ho s’han perdut unes possibilitats que altres han aprofitat i
replegat, com és el cas de Caldes de Montbui, que té un barri antic molt menys
deteriorat que Parets i ha aconseguit una ajuda per a aquest any i els successius. El
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NOPP vol constatar aquest fet, i s’alegra molt que s’hagi pres d’una vegada aquesta
iniciativa sobre la qual el seu grup ja havia insistit fa temps.
La senyora Martí continua exposant que el seu grup no comparteix el fet que la
documentació que dóna lloc a la petició s’hagi externalitzat. L’ha realitzat un equip
extern a l’Ajuntament, amb els corresponents costos que comporta en el capítol II, el
tema de l’assessorament i el planejament. Aquest és un dels capítols que es va dir
que s’intentaria reduir la despesa. El NOPP creu que l’Ajuntament està dotat de
suficients funcionaris, tècnics prou capacitats per preparar aquesta mínima
documentació, que s’ha de presentar per la sol·licitud. Reitera que no comparteix
l’externalització de la documentació que s’acompanya a la petició, perquè entén i
valora molt més els tècnics municipals, que haurien d’haver preparat la documentació,
perquè són suficientment capaços i l’Ajuntament s’hauria estalviat uns diners del
capítol II, que és el que entre tots pretenen reduir, que és per on més s’escapen els
diners.
La senyora Martí indica que feta aquesta consideració, el NOPP comparteix la
sol·licitud d’ajuts de la Llei de millora de barris.
El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, manifesta que l’equip de govern celebra
que hagi un reconeixement de la capacitat dels tècnics, perquè d’altres vegades ha
sentit tot el contrari, fet que es pot llegir a les actes.
Celebra que hi hagi aquest reconeixement perquè és veritat. Coincideix plenament en
el fet que l’Ajuntament té un equip de professionals capaços de fer tot això, però
també és veritat que l’equip tècnic i els serveis tècnics han dedicat moltes hores en
complir els terminis del FEIL, que requeria tota una sèrie de tramitacions i
adjudicacions. Això juntament amb la garantia que oferia el fet que ho fes una
consultora especialitzada en la presentació de la documentació de la Llei de barris,
tasca que no és fàcil, ja que és complexa i s’ha de tenir una certa orientació per
presentar-la en condicions, es va arribar a la conclusió d’adjudicar-lo a una empresa
d’assessorament.
El senyor Lucio Gat reitera que l’equip de govern sap que els serveis tècnics de
l’Ajuntament podien haver realitzat aquesta tasca i celebra que avui, curiosament, hi
hagi aquest reconeixement, el qual no ha estat en altres ocasions.
Explica que la Llei al començament era molt restrictiva. L’equip de govern va valorar
en un principi la casuística del municipi per presentar-se a la Llei de barris, la qual no
s’ajustava en absolut a la situació que la Llei marcava. Per això es va respondre així al
NOPP, i ho torna a fer, ja que Parets no estava tan deteriorat en la mesura i els
paràmetres que especificava i marcava la llei ni tampoc tenia aquesta afluència tan
gran i problemàtica d’immigració, que recollia la llei. Parlen del 2004. Han passat uns
anys i la Llei ha anat canviant, s’ha flexibilitzat i ha permès que es presentin altres
ajuntaments, i alguns han estat més ràpids com el de Caldes.
Parets l’aprova avui, perquè ara saben que els criteris que aplica aquesta llei ho
permet amb les condicions actuals del municipi, que no són tan tremendes, ni tan
deteriorades, ni tan problemàtiques, des del punt de vista de la immigració, que és de
la manera que va partir aquesta llei, la qual ara permet presentar-se amb unes certes
garanties i esperen tenir èxit i que vingui al més aviat possible perquè ajudarà de ben
segur a un gran projecte que té el municipi com és la reforma integral del Barri Antic.
La senyora Martí, regidora del NOPP, indica que li agradaria que quan el senyor Lucio
Gat fes acusacions les hauria de provar i hauria de dir quan el NOPP ha desqualificat
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als funcionaris municipals. En quin cas i quan ha passat això, perquè ella no té
coneixement que aquesta sigui la seva actitud i la seva manera de fer.
D’altra banda pregunta per què s’ha externalitzat i s’ha provocat una despesa que
carrega el capítol II i que no és necessària, si es reconeix tant la vàlua dels funcionaris
i per demanar les peticions segur que l’equip tècnic de Territori podia haver-lo fet
tranquil·lament.
L’arquitecte municipal és una persona que prové de la Direcció General d’Urbanisme,
per això en aquests temes té la mà trencada. Reitera la pregunta de per què s’ha
externalitzat el servei, fet que el NOPP no ho comparteix.
La senyora Martí continua explicant que respecte a la qüestió de les restriccions, ha
de dir que no coneix exactament tot el redactat de la llei, però algunes restriccions no
es deuen haver aplicat en algun cas, ja que Caldes de Montbui, repeteix que amb
molta menys degradació que Parets, ho ha aconseguit i el factor de la immigració
només és un que puntua i avalua. Això és parlar d’una qüestió del passat que no es
pot reconduir, però que constata, perquè el NOPP és de l’opinió que l’Ajuntament
sempre s’ha de presentar a totes les convocatòries en què hi hagi possibilitats de
subvencions. Alguna vegada no hi haurà una contrapartida, però sempre s’ha de
provar.
Probablement Parets hauria aconseguit alguna de les subvencions abans d’ara, per
una raó, i és que Parets no ha estat, per les raons que siguin, ben tractada en el tema
del PUOSC, per això podia haver alguna compensació a través de la Llei de barris,
però en qualsevol cas es comença a caminar i s’intenta aconseguir el màxim de
subvencions externes, o que provenen d’altres administracions per millorar els barris.
El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, indica que ha contestat el per què no s’ha
fet des dels serveis tècnics i ha fet al·lusió al FEIL que marcava un termini, el qual
s’havia de complir i que també és important per atendre les subvencions a les quals
es refereix la senyora Martí.
Indica que l’Ajuntament es presenta a totes les subvencions que pot i són necessàries
per al municipi. Moltes de les subvencions tenen cofinançament i moltes vegades s’ha
de prioritzar a fi de cobrir el cofinançament i sinó és una prioritat no s’ha de col·locar al
costat de les observacions negatives, sinó simplement que s’han prioritzat altres
polítiques.
És cert que l’Ajuntament es presenta a totes les subvencions, no només a les de
l’Àrea d’Urbanisme, sinó a la de totes les àrees. És una pràctica habitual de l’equip de
govern de presentar-se a totes les subvencions coherents i que corresponen als seus
projectes.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, felicita el fet que l’Ajuntament s’aculli a aquest
ajut de la Llei de barris. També s’ha de dir i manifestar que la llei al llarg dels anys s’ha
adaptat i ha canviat i no és tan restrictiva ni restringida com havia estat.
És molt important poder gaudir finalment del fet que es tingui en compte el Barri Antic
de Parets. Tots sabien que necessitava una reforma important, amb un cost molt
elevat i que la única solució era acollir-se a la Llei de barris. Avui és una realitat. CiU
està content que l’engranatge comenci a girar amb aquesta sol·licitud que ha de
permetre l’adjudicació, i que l’engranatge continuï caminant per al bé del municipi, del
Barri Antic i que sigui una realitat, la qual tots han demanat des de fa molts anys.
El senyor Martorell continua exposant que valora positivament que hi hagi el pla
integral, com ha manifestat el regidor i amb aquests vuit punts a desenvolupar dóna a
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entendre que no només han actuat amb el cor de voler tenir un Barri Antic com el que
els agradaria, arreglat, considerat, i rehabilitat, sinó que hi hagut tota una sèrie
d’elements que han canviat amb els temps que s’han posat i incorporat en el projecte.
CiU està content que això sigui una realitat. Sap que aquest punt és un donar compte,
però valora positivament que puguin entrar d’una vegada per totes en el projecte i que
aquesta nova llei, que ha canviat i que no és tan tancada com al principi, pugui ser
favorable.
CiU comparteix, com ha comentat moltes vegades, que els equips tècnics tenen la
seva vàlua i que realitzen projectes interessants. És cert que en aquests darrers
temps han estat molt saturats amb el tema del FEIL i d’altres assumptes que han estat
desenvolupant per al bé del municipi, però també ha de dir que aquest projecte no és
un projecte nou i que ja fa anys que han parlat i que es podia haver desenvolupat de
mica en mica, tampoc amb una dedicació exclusiva. Dit això, CiU manifesta que cada
vegada més li agradaria que els serveis tècnics s’integressin en els projectes, i s’ha
d’evitar externalitzar al màxim els projectes, perquè així ho requereixen els temps. A
vegades no es pot, com en aquest cas que està suficientment documentat, encara
que moltes vegades també s’ha de valorar positivament que un agent extern,
evidentment amb l’ajut dels serveis de l’Ajuntament, faci una valoració més
independent i equànime, que és el que realment necessita un barri o qualsevol altra
zona determinada.
Sense cap més intervenció, el Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’acord de la
Junta de Govern de data 7 de maig de 2009 següent:
“Acordar sol·licitar l’ajut que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial en relació al
Projecte d’intervenció integral del Barri Antic de Parets del Vallès
Vista la resolució d’obertura de convocatòria per a l’atorgament dels ajuts que
estableix la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial.
Atès que dins dels objectius del Programa d’actuació municipal es va iniciar la
redacció del Pla de millora urbana del Barri antic amb l’objectiu d’analitzar i resoldre
aquells aspectes urbanístics que han de permetre mantenir les característiques
d’aquest àmbit, i possibilità la seva rehabilitació, tant dels habitatges com de l’espai
urbà.
Vist el Projecte d’intervenció integral del Barri antic de Parets del Vallès redactat per
l’arquitecte David Lladó, amb col·laboració dels serveis municipals que incorpora
actuacions per un import de 6.470.629,60 €.
Vist el Pla financer que incorpora el projecte d’intervenció integral per a les actuacions
a desenvolupar durant els exercicis 2009 a 2013.
La Junta de Govern, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Acordar sol·licitar l’ajut que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial en relació al
Projecte d’intervenció integral del Barri Antic de Parets del Vallès, per unes actuacions
amb un pressupost total de 6.470.629,60 € i un ajut de 3.019.907,53 €.
2. Aprovar el Pla financer 2009-2013, que s’incorpora en el Projecte d’intervenció
integral del Barri Antic i que s’adjunta com a document annex.
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3. Donar compte del present acord al proper Ple de l’Ajuntament.”

Annex
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3. Acordar, si procedeix, l’adjudicació definitiva
d’urbanització del Polígon Industrial Can Volart “UA 18”

de

les

obres

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa
que la Junta de Govern en data 2 d’abril de 2009 va acordar l’adjudicació provisional
del contracte de les obres d’urbanització de la Unitat d’actuació de Can Volart de
Parets del Vallès, a la UTE “CAN VOLART BARNASFALT, DEUMAL UTE LLEI
18/1982”, i avui es proposa l’adjudicació definitiva del contracte, per un valor de
4.113.286,24 € IVA inclòs.
El senyor Lucio Gat continua explicant que atesa la situació econòmica han mantingut
converses amb els industrials, per saber la seva opinió, i en alguns casos han recollit
la proposta d’ajornament dels pagaments que requereix l’obra d’urbanització. L’acord
amb l’adjudicatari així serà, tenint en compte la situació econòmica que alguns
industrials a travessen, però també saben que les obres són necessàries al polígon.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist que per acord de Junta de Govern de data 2 d’abril de 2009 es va acordar
adjudicar provisionalment el contracte de les obres d’urbanització de la Unitat
d’actuació de Can Volart de Parets del Vallès, a la UTE “CAN VOLART
BARNASFALT, DEUMAL UTE LLEI 18/1982” de conformitat amb l’oferta presentada
per un import de 4.113.286,24 €, que es desglossen en una base imposable de
3.545.936,41 € i 567.349,83 € corresponents a l’IVA.
Vist que l’esmentat acord va ser notificat als licitadors i publicat al perfil del contractant
en data 3 d’abril de 2009.
Atès que dins del termini, l’adjudicatari provisional ha aportat la documentació
requerida i no s’ha manifestat cap al·legació.
Atès el que disposa l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, en endavant LCSP, el termini per elevar a definitiva l’adjudicació
provisional és com a mínim de quinze dies hàbils.
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Adjudicar definitivament el contracte de les obres d’urbanització de la Unitat
d’actuació de Can Volart a la UTE “CAN VOLART BARNASFALT, DEUMAL UTE LLEI
18/1982”, de conformitat amb l’oferta presentada per un import de 4.113.286,24 € que
es desglossen en una base imposable de 3.545.936,41 € i
567.349,83 €
corresponents a l’IVA.
2. Aprovar la Proposta de despesa 920090001972 per un import de 4.113.286,24 €
IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2161 72108 60103 a favor de la UTE “CAN
VOLART BARNASFALT, DEUMAL UTE LLEI 18/1982” per portar a terme les obres
d’urbanització de la Unitat d’actuació de Can Volart.
3. Requerir a l’adjudicatari per a la formalització del contracte administratiu.
4. Retornar als licitadors la garantia provisional dipositada.
5. Traslladar el present acord als licitadors i atorgar un termini de sis mesos des de la
fermesa del present acord per tal que els interessats recullin la documentació
aportada per a aquest concurs.
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4. Acordar, si escau, l’aprovació provisional del Pla especial per a la
protecció arquitectònica de l’edificació del carrer Montserrat núm. 9
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i indica
que el present punt es va explicar a la comissió informativa de manera més gràfica,
amb plànols.
Manifesta que la Junta de Govern de 18 de desembre de 2008 va aprovar inicialment
el Pla especial per a la protecció arquitectònica de l’edificació del carrer Montserrat,
núm. 9 de Parets del Vallès. Es van intentar cobrir les demandes presentades pel
propietari de la finca, que proposava gaudir dels aprofitaments que la mateixa finca
tenia, amb la dificultat que representa mantenir i preservar la construcció existent tal
com diu el catàleg.
S’ha buscat una bona fórmula per integrar la construcció annexa proposada. Els
serveis tècnics ho han informat favorablement, es conserva íntegrament l’edificació
catalogada i es permet donar el vistiplau al Pla especial que va confeccionar
l’interessat per presentar l’ampliació i gaudir dels aprofitaments que la mateixa finca
tenia.
El senyor Lucio Gat indica que explicar el punt sense plànols és difícil, però apel·la a
la informació facilitada en la comissió informativa, en què s’adjuntaven els plànols i
l’exposició era més visual, gràfica i entenedora.
La presidència afegeix que l’acord es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme
per a la seva aprovació definitiva.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup està a favor de la
proposta, però ha de dir que és important agilitar la tramitació del Pla de protecció del
patrimoni per no haver de recórrer a aquest tipus d’aprovació de plans especials.
Aquest és un tema que fa molt temps que es va parlar i ha quedat aturat i s’hauria
d’agilitar a fi que l’Ajuntament es doti d’un document que reculli tots aquests edificis i
que les persones afectades no quedin sense capacitat de realitzar ampliacions o
haver de recórrer puntualment a plans especials. Per això el NOPP demana que
s’agiliti el Pla de protecció del patrimoni.
El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, manifesta que no té res a afegir al que ha
comentat la senyora Martí, perquè té tota la raó, ja que estan en la tessitura d’aprovar
definitivament el catàleg, que és necessari per evitar tots aquests tràmits. És un tema
que no té discussió.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que com més aviat se solucioni el
problema del catàleg molt millor, perquè s’evitaran qüestions com aquesta. CiU no té
cap inconvenient, perquè creu que en aquest cas s’han fet bé les coses. S’ha
presentat un pla, es manté l’edifici que està dintre del catàleg i no es minva la
consideració que tenia. No hi ha hagut al·legacions, per això no ha d’haver cap
problema, però sí que és cert que és necessari el Pla de protecció arquitectònica de
Parets, per evitar qüestions com aquestes i haver de fer plans especials per resoldre
casos especials o únics.
El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, subscriu el que han dit la resta de portaveus
dels altres grups polítics i és que en aquest cas no té cap mena de dubte i han de ser
capaços de trobar una solució per garantir la protecció arquitectònica de l’edifici i la
preservació que bàsicament s’aconsegueix perquè l’edifici annex no pertorba ni
trastoca en cap dels casos el valor patrimonial de l’anterior i encara serà un motiu més
de satisfacció per al municipi, però ara bé, si cada vegada que passa una cosa
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d’aquestes s’ha de fer aquesta tramitació realment no és el que convé, perquè entre
d’altres qüestions s’estan posant els drets privats i l’interès públic sobre la taula en
cada ocasió, per tant seria bo, i creu que amb això estan tots d’acord, en què es
tramiti amb urgència el Pla de protecció del patrimoni. El seu grup hi està d’acord en
agilitar-lo i se solucionarà amb aquesta figura, i es donarà resposta fàcil i ràpida a les
peticions que sorgeixin d’aquí en endavant.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Atès que en sessió de 18 de desembre de 2008 la Junta de Govern va aprovar
inicialment el Pla especial per a la protecció arquitectònica de l’edificació del carrer
Montserrat, núm. 9 de Parets del Vallès presentat pel senyor Manuel Abarcas
Córdoba.
Atès que l’esmentat acord ha estat sotmès a informació pública mitjançant la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província número 23, de data 27 de gener de
2009, i en el Periodico de Catalunya a l’edició de data 25 de gener de 2009.
Atès que simultàniament s’ha traslladat el present acord a la Comissió Territorial
d’Urbanisme d’acord amb l’article 83.5 del Text refós de la llei d’urbanisme, així com a
la Direcció General del Patrimoni Cultural.
Atès que durant l’esmentat termini no s’han formulat al·legacions.
Atès el que disposa l’article 78 del Text refós de la llei d’urbanisme en relació amb
l’article 67 del mateix cos legal, pel que fa a la tramitació dels plans especials.
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el Pla Especial per a la protecció arquitectònica de
l’edificació del carrer Montserrat núm. 9 de Parets del Vallès presentat pel senyor
Manuel Abarcas Córdoba.
2. Traslladar el present acord, juntament amb el Pla especial i el seu expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè l’aprovi
definitivament.

Serveis Personals
5. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 16 d’abril de 2009,
relatiu a la modificació del Reglament que regula les normes de
preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol de Parets del
Vallès sufragades amb fons públics
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i proposa la
modificació del Reglament que regula les normes de preinscripció i matrícula de
l’alumnat de les escoles bressol municipals. Explica que és una petita modificació que
consisteix en afegir una consideració a l’article vuitè referit a la matrícula dels infants
en llista d’espera i que vist l’informe del Servei d’Educació i de les direccions de les
escoles, s’inclou un nou punt, el setè, amb el redactat següent:
“La llista d’espera serà efectiva fins al febrer del curs vigent. A partir d’aquest mes les
incorporacions seran per atendre casos d’urgència prèvia valoració del Serveis
Socials”.
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Sense cap intervenció, el Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’acord de la Junta
de Govern de 16 d’abril de 2009 següent:
“Afegir a l’article 8 “Matrícula dels infants en llistes d’espera”, del Reglament
que regula les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles
bressol de Parets del Vallès sufragades amb fons públics, el punt número 7
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 11 de març de 2008, va aprovar
inicialment el Reglament que regula les normes de preinscripció i matrícula de
l’alumnat de les escoles bressol de Parets del Vallès sufragades amb fons públics.
Atesa la necessitat d’afegir un altre punt a l’article 8 “Matrícula dels infants en llistes
d’espera” per tal d’aclarir el temps efectiu de la llista d’espera a cada curs escolar.
Atès l’informe del cap del Servei d’Educació.
La Junta de Govern, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Afegir a l’article 8 “Matrícula dels infants en llistes d’espera” el punt número 7, el
redactat del qual és el següent: “La llista d’espera serà efectiva fins al febrer del curs
vigent. A partir d’aquest mes les incorporacions seran per atendre casos d’urgència
prèvia valoració del Serveis Socials”.
2. Donar compte del present acord al Ple municipal.”

6. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal número 19 per a la
prestació del servei de les escoles bressol
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i proposa dues
modificacions de l’Ordenança fiscal número 19, per a la prestació del servei de les
escoles bressol de titularitat municipal. La primera de les modificacions es refereix a
l’article 5è, l’apartat 2, que regula les exempcions i reduccions de la taxa relativa a
l’escolaritat dels alumnes de família nombroses i consisteix en la introducció d’un
paràgraf, que no hi era, i que diu:
“A efectes d’obtenir aquestes exempcions i reduccions cal
presentar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa de
l’infant atorgat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania
(Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania) de la
Generalitat de Catalunya.”

La segona modificació es refereix a l’article 6è, la quota tributària apartat B, que regula
les quotes d’escolaritat i el servei de menjador. Es proposen dues modificacions. La
primera, relativa a la rebaixa del preu del menjador, que estava calculat per a aquest
curs tant dels usuaris fixos com dels puntuals. Gràcies a què hi ha hagut un canvi
d’empresa adjudicatària del servei, això permet ajustar els preus a la baixa sense
minvà la qualitat.
El senyor Torio continua explicant que la segona modificació puntualitza la
consideració d’usuari fix del servei de menjador de les escoles bressol, i diu que serà
usuari fix aquest que en faci ús onze dies o més de cada mes.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup entén que s’hauria
d’afegir a l’apartat de famílies nombroses el tema de les famílies monoparentals. Tot i
que el regidor ha dit que s’incorporaran quan el Departament d’Acció Social i
Ciutadania l’autoritzi o concedeixi les autoritzacions corresponents. El NOPP creu que
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podien estar incorporades, perquè el paràgraf que s’afegeix és una obvietat, ja que
per descomptat no cal dir que per ser família nombrosa no val només amb dir-lo, sinó
que s’ha de presentar el carnet de família nombrosa. Ara es diu molt ben dit, però és
obvi. També és obvi que si hi ha un reconeixement i que sembla que el Departament
d’Acció Social vol reconèixer aviat el tema de les famílies monoparentals, seria bo que
també s’afegís.
El NOPP hi està d’acord i que es faci en el moment oportú, quan el Departament
procedeixi a la modificació, però en tot cas volia manifestar-lo, ja que és un apartat a
tenir en compte.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que qualsevol puntualització sempre és
bona. Moltes vegades pequen precisament d’això, que les paraules se les emporta el
vent i tot el que no estigui per escrit i ben matisat no es pot defensar. Matisar aquest
punt és important, entre d’altres qüestions, perquè també es fa pedagogia, perquè les
persones incloses en aquests casos fan pedagogia i sap que evidentment no només
hi ha prou amb dir-lo, sinó que s’ha de demostrar i s’ha de tenir la documentació al
dia.
A CiU li sembla bé la proposta, perquè s’havia comentat el fet de ser usuari fix a partir
d’una certa quantitat, perquè això promou i facilita molt el tema dels tiquets de
menjador i el control.
D’altra banda, es congratula que sigui més econòmic el menjador amb el nou
contracte, tal com es va dir al Consell Escolar i sembla que per les manifestacions
dels directors i les persones compromeses, que la qualitat està bé, i espera que
continuï així, perquè ha permès baixar el preu del tiquet, fet molt millor per a les
famílies.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès,
El Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Atesa la necessitat de realitzar diversos canvis a la ordenança fiscal número 19 per la
a prestació del servei d’escoles bressol.
Atès l’informe del cap del Servei d’Educació i l’informe d’Intervenció.
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 19 per a la
prestació del servei d’escoles bressol.
- Article 5è apartat 2 que quedarà redactat de la següent manera:
“2. Als alumnes de famílies nombroses els seran d’aplicació les exempcions i
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reduccions de taxa següents relatives a l’escolaritat:
- Categoria general: bonificació del 50%
- Categoria especial: exempció de pagament
A efectes d’obtenir aquestes exempcions i reduccions cal presentar original i
fotocòpia del carnet de família nombrosa de l’infant atorgat pel Departament
d'Acció Social i Ciutadania (Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania) de la Generalitat de Catalunya.”
- Article 6è. Quota tributària apartat B.- De l’1-09-2009 al 31-12-2009 (curs 20092010) que quedarà redactat de la següent manera: “
Concepte
Escolaritat
Escolaritat lactants
Horari extraordinari mensual
Horari extraordinari al dia
Menjador al dia (usuari puntual)
Menjador al dia (usuari fix)

Import €/mes
159,35
174,63
52,07
4,67
8,50
8

Es considerarà un usuari fix de l’horari extraordinari aquell que en faci ús 11 dies o
més al mes.
Es considerarà un usuari fix del servei de menjador aquell que en faci ús un mínim de
dos dies fixos a la setmana (sempre els mateixos dies de la setmana).”
S’annexa a la present proposta d’acord el text íntegre d’aquesta Ordenança que es
modifica.
2. Exposar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de major difusió de la
província l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal
modificada, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats i seran objecte de publicació
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

Serveis Generals
7. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de 16 d’abril de 2009,
relatiu a l’aprovació d’un Projecte de contracte de préstec
Prèvia la vènia, la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, dóna compte de l’acord de la
Junta de Govern sobre la contractació d’un préstec de 2.000.000 €, que ha de servir
per finançar bàsicament les obres de la residència d’avis.
El préstec té una durada de 10 anys i s’ha concertat amb l’entitat bancària de La
Caixa de Pensions, amb un interès fix del 4,99%.
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Sense cap més intervenció, el Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’acord de la
Junta de Govern de data 16 d’abril de 2009 següent:
“Aprovar el Projecte de contracte de préstec que regularà l’operació de crèdit
amb l’entitat la Caixa
Atès que la Junta de Govern Local en sessió del 12 de març de 2009, per acord de
delegació del plenari municipal de data 18 de desembre de 2008 d’aprovació del
pressupost per a l’any 2009, va aprovar la concertació amb l’entitat La Caixa d’un
préstec per un import de 2.000.000 € per al finançament de part de les inversions
contemplades a l’annex d’inversions 2009, amb les condicions següents:
Import del préstec:
Amortitzacions:
Tipus d’interès:
disposició)
Comissió d’obertura:
Comissió disposició:
Comissió cancel·lació:
Termini amortització:
Garantia:
Altres propostes:

2.000.000,00 €
trimestral
EURIBOR trimestral

+

1,75%

(període

lliure

Tipus fix: 4,70%
0,20%
0,10%
contractació d’un derivat de cobertura
10 anys (inclòs un any de carència)
Participació Municipal en els Tributs de l’Estat
Fons Estatal d’Inversió Local

Ateses les possibles fluctuacions en el mercat bancari en la fixació dels tipus d’interès
en el període comprés entre l’acord d’adjudicació i el moment de tancament final de
l’operació.
La Junta de Govern, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar el Projecte de contracte de préstec que regularà l’esmentada operació de
crèdit i facultar l’alcalde per a la seva signatura amb una possible variació a l’alça del
tipus d’interès en el moment de signatura del + 0,30%.
2. Donar compte en el Ple ordinari següent.”

8. Aprovar, si escau, la constitució d’una Comissió Informativa Especial
per revisar l’Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública
Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i exposa que aquest punt simplement es
tracta de donar compliment a una resposta a la petició formulada pel grup NOPP, que
proposa constituir una comissió especial d’anàlisi i estudi, en definitiva, i de la
modificació, si escau, de l’Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública.
L’acord proposa la constitució de la comissió i es faculta el secretari de la corporació,
per tal que requereixi als diferents grups polítics municipals a l’efecte que designin un
representant en el si de la Comissió i per a l’elaboració conjunta d’un calendari de
reunions de la referida comissió. Afegeix que Secretaria es posarà en contacte amb
els grups perquè facilitin la persona designada a aquest efecte.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,
El Ple de data 13 d’abril de 2000 va acordar aprovar definitivament l’Ordenança de
convivència ciutadana i de la via pública.
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La referida ordenança ha estat modificada en els anys 2005 i 2007.
Recentment i per part del grup NOPP s’ha proposat la modificació de l’article 25è pel
que fa a la col·locació de pancartes a la via pública.
La esmentada proposta ha estat recollida per l’equip de govern municipal en el sentit
que s’ha de constituir una Comissió d’Estudi a l’efecte, que no només analitzi aquesta
proposta, sinó que procedeixi a una relectura global de l’ordenança, a fi i efecte de
modificar-la en allò que s’estimi convenient vist el temps transcorregut des de la seva
aprovació.
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Constituir, a l’emparament del que assenyala l’article 60.4 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, aprovatori del Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, una Comissió Especial amb l’objecte d’actualitzar i modificar, si s’escau,
l’Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública.
2. Facultar el secretari de la corporació, per tal que requereixi als diferents grups
polítics municipals a l’efecte que designin un representant en el si de la Comissió.
Igualment facultar-lo per tal que elabori, juntament amb els regidors i regidores
designats, un calendari de reunions de la referida comissió.
3. Assenyalar que l’esmentada comissió tindrà caràcter temporal i quedarà sense
efecte una vegada hagi realitzat els seus treballs.
4. Quant al criteri d’acceptació d’acords o presentació de propostes s’estarà a la
proporcionalitat que tenen els diferents grups polítics en el si del consistori, de
conformitat amb allò que estableix l’article 58.3 de la referida llei.

9. Acordar, si correspon, el nomenament del senyor Ricard March Ascaso
com a representant municipal al Consorci per a la Gestió de Residus
Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i exposa que la proposta proposa el
nomenament del senyor Ricard March Ascaso com a representant municipal al
Consorci per a la Gestió de Residus en substitució del senyor Sergi Mingote Moreno.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 13 de setembre de 2007 va nomenar el
senyor Sergi Mingote Moreno com a representant de la corporació al Consorci per a la
Gestió de Residus, atès que el Consell Comarcal va proposar que l’alcalde de
l’Ajuntament presidís l’esmentat Consorci, la qual cosa possibilita el nomenament d’un
nou representant per part de la corporació.
Atès que per motius de gestió interna és necessària la substitució de l’esmentat
representant.
Atès el que disposa l’article 38 del RD 2568/1986, del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
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1. Nomenar representant municipal al Consorci per a la Gestió de Residus al senyor
Ricard March Ascaso, i deixar sense efecte el nomenament anterior del Senyor Sergi
Mingote Moreno.
2. Notificar el present acord al Consorci per a la Gestió de Residus.

10. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de diversos plecs de
clàusules administratives generals de contractació, adequats a la Llei
30/2007, de contractes del sector públic
Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i manifesta que com molt bé ha dit
l’alcalde, es tracta de l’adaptació dels plecs de clàusules generals de contractació
administrativa a la nova Llei de contractes del sector públic. En aquest sentit es fa una
adhesió als plecs generals, ja formulats a l’efecte per la Diputació de Barcelona. Per
això, l’Ajuntament s’adherirà als plecs i es realitzarà el tràmit administratiu
corresponent.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Atès que el Ple municipal en sessió del dia 16 de gener de 2003 va acordar aprovar
inicialment els plecs de clàusules administratives generals, que tot seguit es detallen,
amb subjecció a la normativa vigent en aquell període.
D’obres i instal·lacions
De consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a altres
contractes administratius i als privats
Atès que es va publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província número 30, de data 4
de febrer de 2003, i en el termini d’informació pública no es van presentar
al·legacions, els esmentats plecs van quedar definitivament aprovats.
Atès que en data 31 d’octubre de 2007, es va publicar al BOE la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Atès que l’article 98 de la Llei de contractes del sector públic disposa que les
Comunitats Autònomes i les entitats que integren l’Administració Local podran aprovar
plecs de clàusules administratives generals, d’acord amb les seves normes
específiques, previ dictamen del Consell de l’Estat o òrgan consultiu equivalent de la
Comunitat Autònoma respectiva, si n’hi hagués.
Atès que en data 13 de gener de 2009, la Diputació de Barcelona va aprovar posar a
disposició dels municipis i altres entitats locals, d’uns plecs de clàusules
administratives generals de caràcter estàndard, adequats a la Llei estatal 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Atès que pels motius exposats i a causa de la modificació de les normatives
aprovades, es fa necessari la revisió dels plecs aprovats en el seu dia per aquest Ple
municipal.
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de contractació
de l’Ajuntament de Parets del Vallès, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de contractes que
s’indicaran.
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2. El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) número 15, de 17 de gener de 2009, en referència als
tipus de contractes següents:
Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius
i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 14
a 30);
Contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats
per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51).
3. Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, per un període de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de
la publicació de l’anunci en el BOPB, als efectes de presentació de reclamacions i
suggeriments.
4. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà
definitiu.
5. Aprovats definitivament aquests plecs, deixar sense efecte els aprovats inicialment
al Ple de 16 de gener de 2003.

11. Aprovar, escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al
conveni de col·laboració entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria i la Federación Española de Municipios y Provincias en matèria
de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Participació Ciutadana, la senyora
García, i exposa que aquesta adhesió que es presenta al Ple s’inclou dintre d’un
projecte més ampli de modernització de l’Administració municipal, amb l’objectiu de
facilitar al ciutadans i a les empreses l’accés de forma telemàtica dels tràmits
administratius, així com el fet de no haver de portar les dades i els documents que
obren en poder de l’Administració pública.
L’Ajuntament inicia un procés d’adhesions diverses amb l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC). L’adhesió a l’Agència Estatal d’Administració Tributària es porta al
Ple per motius obvis, que són les dades que gestionen per possibles fraus i d’altres,
serà l’únic, però ha de dir que hi ha altres adhesions a d’altres administracions
públiques, algunes estatals i d’altres de la Generalitat i fins i tot dintre de la pròpia
administració local, que permetran al ciutadà no haver de portar tota la documentació
que ja recaigui en mans de l’Administració a l’hora de fer qualsevol mena de
tramitació.
La senyora García continua explicant que es tracta d’un projecte d’interoperativitat que
estableix un marc jurídic, que genera i regula el funcionament de la via oberta, que és
el nom que li dóna la AOC a tot aquest procés, que fixa les regles del joc tant per
emissors com per receptors de la informació.
L’objectiu bàsic és que les administracions utilitzin els serveis de via oberta, que
tinguin un canal propi per gestionar la informació i que el ciutadà tingui més facilitats a
l’hora de fer tràmits amb qualsevol administració pública.
El procés va lligat amb un altre equip l’ETRAM, per facilitar la realització de diversos
tràmits a través d’Internet, tot per xarxa telemàtica i conclourà la tasca amb la
possibilitat que el ciutadà que ho desitgi tingui l’IDECAT, que és el nom que se li dóna
a un clauer que portarà inclosa la signatura electrònica, perquè tothom que faci la
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declaració de la renda o qualsevol altre tràmit com la vida laboral o gestionar
qualsevol altre tema amb l’Administració Pública ho pugui fer còmodament des de
casa.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que en els temps que toquen viure, al
segle XXI i amb les darreres tecnologies, aquest és un pas molt important. S’ha
reivindicat bastant el fet d’actuar amb una eina com és la telemàtica al servei dels
ciutadans i de tothom. Aquesta adhesió és un primer pas perquè sigui una realitat i en
el fons el ciutadà ho agrairà.
Realment aquest pas s’havia de donar i un futur, a mitjà i llarg termini serà una realitat,
que canviarà les estructures feixugues actuals dels ajuntaments.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Atès que és necessari establir un marc general de col·laboració sobre les condicions i
procediments pels quals s’ha de regir la cessió d’informació de l’Agència Tributària a
les Entitats Locals per a l’exercici de les funcions atribuïdes a aquestes i preservar els
drets de les persones a què es refereixi la informació.
Atès el conveni de col·laboració subscrit entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria i la Federación Española de Municipios y Provincias en matèria de
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals.
Atès el protocol d’adhesió a l’esmentat conveni.
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió íntegra de l’Ajuntament de Parets del Vallès al conveni subscrit
entre la Agencia estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de
Municipios y Provincias, en matèria de subministrament d’informació de caràcter
tributari.
2. Facultar l’alcalde president de la corporació per a la signatura d’aquesta adhesió i
dels actes administratius que se’n derivin.
3. Notificar el present acord als interessats.
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12. Precs i preguntes
12.1. La regidora del NOPP, la senyora Martí, explica que el 18 de febrer el seu grup
va demanar que Serveis Socials presentés una memòria corresponent l’any 2008. El
NOPP sol·licitava que fos una memòria i no només una simple estadística, ja que el
tema de serveis socials és molt important i en situacions com les que es donen cada
dia ho és més per la situació econòmica d’immigració i altres problemes derivats de la
situació actual. Afegeix que la qüestió de serveis socials té una transcendència
important, ja que actua com a xarxa per evitar qualsevol tipus de conflictivitat i ajudar
en la mesura que sigui possible a les persones que temporalment tenen dificultats.
És molt important que s’elabori una memòria i no un conjunt d’estadístiques, ja que és
bo per tots, perquè sabrien el que s’està fent, com s’està fent, amb quines bases, amb
quins paràmetres. A més la memòria es podria comparar amb la d’altres anys, per
veure com es resolen, les necessitats noves que es plantegen, quines desapareixen i
per poder fer tot aquest tipus de valoració i no haver de demanar informacions
puntuals seria bo elaborar una memòria.
La senyora Martí indica que el seu grup la va demanar i es va contestar que es
convocaria una comissió informativa, amb la qual cosa hi està d’acord, però aquesta
no és incompatible amb el fet de redactar una memòria. Si es pot s’han de fer les dues
coses, sobretot la memòria, que té un valor més enllà del que puntualment pot
semblar.
Hi ha persones que els interessa saber els recursos en globalitat, els quals creixen
justificadíssimament, però seria bo avaluar-los de forma global. Per això insisteix en la
necessitat de tenir unes dades globals, en benefici del consistori.
És molt important saber les bases que s’utilitzen per evitar comparacions, que generin
malestar, pel fet de concedir unes determinades ajudes amb algú i a d’altres no, que
segur que està justificat, però per evitar aquest conflictes, prega que es redacti una
memòria i que aquesta fugi del que només són estadístiques. El NOPP prega que es
redacti la memòria a més de convocar una comissió informativa.
12.2. La senyora Martí indica que ja s’ha obert la convocatòria del Casal d’Estiu i l’any
passat va demanar a posteriori, passat l’estiu, per diverses queixes que havia rebut,
que s’hauria de posar en les bases, en el sistema de la convocatòria del Casal d’Estiu,
alguns tipus d’ajudes a les famílies dels pares que treballen, perquè hi ha persones
que no poden deixar la feina per atendre els seus fills i a vegades els mateixos diners
que cobra treballant els ha d’utilitzar per al Casal d’Estiu. Pregunta si s’ha estudiat
aquesta qüestió. Si s’ha previst algun tipus d’ajut. S’ha de tenir en compte aquest
aspecte de l’ajut als pares que treballen, perquè aquests no poden deixar la feina.
12.3. La senyora Martí pregunta si l’equip de govern sap quines són les raons per les
quals l’ARE de Can Fradera no es va aprovar en la corresponent Comissió
d’Urbanisme, en la qual es van aprovar molts altres ARE i d’altres no com el cas de
Cardedeu, que és de tots conegut per què no es va aprovar.
En el cas de Parets desconeix si hi ha alguna raó específica. Suposa que l’equip de
govern es deu haver interessat pel tema, ja que el fet de no haver anat a la Comissió
d’Urbanisme retardarà molt l’evolució. Per això pregunta si l’equip de govern sap les
raons per les quals l’ARE de Can Fradera no va anar a la Comissió d’Urbanisme del
mes de març.
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12.4. La senyora Martí indica que en la Junta de Govern del 16 d’abril passat es va
acordar un contracte de serveis amb un assessor ambiental per un any, i per un
import de 17.956 €. És a dir falten 4 € perquè passi a ser de contracte menor a
contracte major, quan en realitat el contracte de serveis no és tal contracte de serveis,
sinó que s’hauria de considerar una pròrroga, perquè la persona que s’ha contractat
com a assessor ambiental, ja estava contractat des de l’1 de març del 2008, amb dos
contractes. Un de sis mesos i un altre de sis mesos.
El NOPP entén que aquest acord vulnera com a mínim dos principis. El principi de la
Llei de contractes del sector públic, perquè es vol fer passar un contracte menor per
un contracte que no ho és, ja que supera els terminis i l’import. Supera els terminis pel
que ha dit abans i l’import perquè naturalment si se sumen els dos anys es traspassen
els 18.000 €, que és l’import que permet la llei com a contracte menor. També vulnera
el principi d’igualtat d’oportunitats, perquè no es dóna igualtat d’oportunitat en fer la
contractació puntual d’una persona.
La senyora Martí continua exposant que si de veritat es necessita un assessor
ambiental, s’hauria d’obrir un concurs, que és el que correspon, perquè es pugui
presentar tothom, amb llibertat i respectant el principi d’igualtat d’oportunitat.
La senyora Martí pregunta si en època de contenció de la despesa fa falta un
assessor ambiental. Pregunta on està la contenció del capítol II. En aquest Ple hi ha
dos punts en els quals l’equip de govern podia haver fet contenció i no l’ha feta. Un ja
l’ha dit abans, que és l’externalització del contracte del pla de barris i un altre és
aquest. És una contractació que suma i fa créixer el capítol II. Per això pregunta on
està la contenció del capítol II.
Continua preguntat què ha fet aquest assessor. Aquesta pregunta ja la van formular
per escrit i no s’ha contestat, van contestar altres qüestions, en aquest primer any que
ha estat contractat. Indica que si l’Ajuntament té un tècnic de Medi Ambient pregunta
si fa falta a més a més un assessor ambiental. El NOPP ha dit moltes vegades que
l’Ajuntament per no tenir no té ni un enginyer superior, això sí que és una necessitat
brutal.
La senyora Martí reitera que si hi ha un tècnic de Medi Ambient si també és necessari
un assessor ambiental. Amb aquest conjunt de preguntes denuncia dues qüestions.
Una és la forma, perquè no es compleixen els principis legals de la Llei de contractes,
i segona, el fons. És a dir, aquest conjunt de preguntes per part del NOPP és un
requeriment d’informació, perquè no s’ha respectat bé la forma ni el fons en aquesta
qüestió.
12.5. La senyora Martí indica que la Junta de Govern de 12 de març procedia a
concedir una subvenció de 2.000 € a un concert benèfic de gòspel que es va celebrar
a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, per ajudar a algun tipus de recaptació de fons
pel tema de la fatiga crònica. És a dir es destinen 2.000 € per a un concert de gòspel a
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Pregunta per quina raó es va fer aquesta
contribució i no d’altres. Perquè quan es demana que Ajuntament ajudi al finançament
de les vacunes del càncer d’úter es contesten dues coses: Que no pot perquè s’està
en un moment de pressupost de contenció, i la segona resposta és que no és
competència de l’Ajuntament, encara que les nenes siguin de Parets, sinó que és una
competència de Sanitat. Pregunta si aquest dos punts de la resposta no són vàlids pel
tema del concert de gòspel a la Vall d’Hebron pel tema de la fatiga crònica. La
resposta hauria de ser la mateixa de no es pot perquè hi ha una situació de crisi i no
és competència de l’Ajuntament fer campanyes ni programar-les sobre el tema de la
fatiga crònica, perquè és competència del Departament de Sanitat.
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La senyora Martí pregunta per què en un cas s’actua d’una manera i en un altre
s’actua diferent. En el primer cas aquests arguments són vàlids i en l’altre no. Per això
pregunta si les famílies del municipi que vacunin les nenes de càncer d’úter que no
estan compreses dins l’apartat que fa el Departament de Sanitat, hauran de fer un
concert de gòspel a la Vall d’Hebron per obtenir una ajuda.
Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i quant a la segona pregunta de la
representant del NOPP, respecte a per què no ha estat aprovat per la Comissió
d’Urbanisme l’ARE de Can Fradera, explica que l’ARE de Parets del Vallès no s’ha
aprovat igual que d’altres de la comarca. La comarca del Vallès Oriental està subjecta
a un reajustament de consideracions que segurament la Comissió d’Urbanisme en el
seu treball intern ha considerat que ha d’aprofundir més en l’anàlisi d’alguns aspectes
com podrien ser l’entorn, i el medi ambient, entre d’altres. Això ha provocat que els
ARE que han estat fruit de més diagnosi i anàlisi de les propostes presentades s’hagin
aprovat i tal com ja es va comentar en un darrer Ple, la comarca del Vallès Oriental,
Parets i d’altres municipis han estat subjectes a una consideració no prou treballada,
en què calia ajustar uns paràmetres en l’àmbit de medi ambient i la presentació de la
documentació.
Pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, i respecte a la pregunta
de la senyora Martí, per qualificar-la formalment d’alguna manera, ja que pel que fa a
l’Àrea de Medi Ambient té una afectació important, perquè la senyora Martí ha
formulat una pregunta, que més que una pregunta sembla una altra cosa. Semblava
un cúmul de circumstàncies de sumes i segueixes on es pregunta, s’acusa i es posa
en dubte en qualsevol dels casos la qualitat i la bona gestió que s’està fent d’aquesta
àrea. Per això vol dir dues coses, en primer lloc, reiterar públicament i en veu alta en
aquest Ple, que l’explicació entorn de les tasques que realitza l’assessor ambiental, i
que la senyora Martí s’ha referit, ja se li va entregar per escrit una documentació, en
què es detallava amb força nivell de detall i concreció quines eren les tasques. En
qualsevol cas i complementàriament podria assumir el compromís paral·lel
d’acompanyar també la documentació relativa a les tasques fetes perquè la senyora
Martí vegi, que no només hi ha una descripció, sinó que hi ha un resultat d’aquestes
tasques i dels treballs que s’han portat a terme.
El senyor Tarrés recorda en aquest mateix sentit que se li va explicar per escrit en
aquella documentació que se li va enviar i que se li va trametre ja fa un cert temps,
perquè insisteix que la pregunta no és nova, que hi havia una concreció de les
tasques a realitzar, que estaven lligades a una novetat a l’Àrea de Medi Ambient i és
que s’havia implementat una Oficina d’Informació Ambiental, de la qual penjaven tota
una sèrie de feines que s’havien de portar a terme.
Respecte a la forma de fer-lo si és per capítol I o per capítol II, la senyora Martí sap
que quan es va fer el debat pressupostari tots plegats van assumir el compromís de
no incrementar la plantilla de l’Ajuntament, i per tant no incrementar una sola despesa
en capítol I. Això per una banda i per altra banda van assumir també el compromís de
reduir les despeses de capítol II, qüestió a la qual s’ha referit la senyora Martí en la
seva intervenció i en aquest sentit li vol recordar que en general s’han reduït les
despeses del capítol II i en particular les despeses de capítol II d’aquesta àrea són
inferiors al 2009 de les que havien estat al 2008, i que per tant la despesa del capítol II
s’ha mantingut.
El senyor Tarrés indica que pel que fa referència a una, li ha de permetre l’expressió,
acusació, que es deduïa de la intervenció de la representant del NOPP, que era
literalment, perquè així s’ho ha apuntat, que no es compleixen els principis legals, aquí
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li ha de permetre que no li contesti absolutament res, ja que la senyora Martí sap per
les preguntes que pugui formular al secretari de la corporació, que li podrà donar
complides explicacions de com està de ben feta aquesta contractació i si té algun
dubte sobre la legalitat de la contractació, la senyora Martí pot anar als tribunals, que
probablement i si té raó algun dia li donaran.
El regidor de Cultura, el senyor Torio, vol contestar a dues preguntes realitzades pel
NOPP. És veritat que la representant del NOPP va demanar una informació de
Serveis Socials i es va dir que tindria lloc una comissió informativa, que encara no
s’ha convocat. La propera setmana es marcarà una data. També és cert que només fa
uns dies que s’han entregat els informes que demana cada any el Consell Comarcal.
L'equip de govern facilitarà aquesta memòria i l’explicarà de viva veu a la comissió
informativa i presentarà també tots els canvis que s’han produït en Serveis Socials a
nivell de personal, de dotació de serveis i també a nivell d’augment de les prestacions
que es porten a terme per necessitats imperatives de la situació. En aquesta comissió
es complimentaran les dues coses i també es facilitarà l’informe i s’explicarà, ja que
aquest informe sense explicació és molt difícil d’avaluar.
Respecte a la pregunta sobre el Casal d’Estiu, ha de dir que és veritat que moltes
famílies tenen aquesta necessitat i és cert que hi ha ajudes. Per exemple l’any passat
es van concedir ajudes per un import total de 16.000 € per al Casal d’Estiu, que s’han
articulat els preus de tal manera que les famílies puguin gaudir de paquets i es puguin
contractar els serveis del Casal d’Estiu per setmanes, es considera setmana per
setmana, ja que hi ha famílies que fan vacances a meitat de juliol i hi haurien de pagar
tot el mes. D’aquesta manera poden contractar el paquet de setmana.
El senyor Torio continua explicant que fins i tot el menjador baixa de preu. Hi ha
ofertes de 9 a 13 h, de 9 a 17 h, de matiner, cadascuna té un preu, que és una
miqueta més baix que el de l’any passat, que és un import elevat per les famílies, però
s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament posa una quantitat elevada per subvencionar
el Casal, que sortirà a 170 € les quatre setmanes, 80 € amb la tarda, 56 € el matiner i
6 € diaris de menjar, que l’any passat era de 6,50 €.
Amb tota aquesta informació detallada s’ha mantingut una reunió amb els pares, a la
qual van assistir força pares, i abans de fer la reunió hi ha una prèvia amb les AMPA
de totes les escoles.
Intervé la presidència a fi de completar algunes de les intervencions dels regidors de
les diferents àrees.
Respecte a l’ARE de Can Fradera. ha de dir que, alguns ARES no s’han aprovar per
voluntat municipal, en algun cas fins i tot hi ha hagut algun referèndum, com el de
Sant Celoni, i la resta de ARE és a causa del tema de la diagnosi ambiental, que en
aquests moments s’estudia la seva resolució, tot i que l’aprovació dels ARES no pot
ser individual sinó que s’aproven mitjançant un Pla Director dels ARES del Vallès
Oriental. O sigui, que no és l’ARE Parets sinó que són set ARES a la comarca que no
s’han aprovat (Parets, Granollers, la Llagosta, Montmeló, la Roca, Sant Celoni, i
Cardedeu). Reitera que en aquests moments no es pot aprovar un ARE individual sinó
que ha de ser la globalitat del Vallès Oriental.
La presidència continua explicant que alguns ARE no s’han aprovar per voluntat
municipal, en algun cas fins i tot hi ha hagut algun referèndum, com el de Sant Celoni,
i la resta de ARE és a causa del tema de la diagnosi ambiental, que en aquests
moments s’estudia la seva resolució.
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Pel que fa al tema de la contenció de la despesa, indica que la senyora Martí ha dit
una cosa important i és que la despesa global general del 2009 és inferior a la del
2008, fet que corrobora, perquè en el capítol II estava l’assessor de personal, al
voltant de 50.000 € l’any i enguany ja no hi és. L’equip de govern ha estalviat en llocs
en què es podia fer, i altres temes que veu necessari com és el tema mediambiental,
ha intentat que els imports no superessin mai l’import pressupostat al 2008. És a dir,
que es manté l’equilibri pressupostari, amb una contenció de la despesa. Treballen en
la reducció, però hi ha una contenció, ja que el capítol II, d’assessorament no
s’incrementa.
La presidència indica que respecte al Casal d’Estiu, com ja s’ha explicat, si un infant
no es queda al menjador són 170 € i si es queda són 320 €. Sap que hi ha sous
baixos, però en principi no creu que tot el sou d’una persona es destini a aquest
pagament. A més si totes dues persones treballen, compten amb dos sous, que
permet assumir la despesa. Igualment ha de dir que hi ha unes bases per donar
resposta a les dificultats socials i econòmiques que puguin tenir algunes de les
famílies.
Respecte al tema de Serveis Socials és bo plantejar una comissió informativa i
completar-la amb una memòria. La informació que es va facilitar en el seu moment era
estadística, però també es pot fer una lectura d’aquesta informació, que ha de servir
per veure la problemàtica social del municipi i sobretot com l’afronta l’equip de govern.
La presidència indica que es contestarà per escrit la última pregunta realitzada per la
representant del NOPP.
12.6. El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que el seu grup ha rebut un
document d’un sector molt sensible, que l’ha colpit i l’ha fet sentir una mica culpable
de la seva situació, fet que ha motivat la presentació d’un escrit com a grup polític.
Indica que un grup de joves va presentar un escrit a un seguit de signatures amb els
seus DNI, en què demanaven què podia fer CiU pel resoldre el problema que tenen
d’esbarjo i alternatives per no haver de sortir del municipi.
CiU es veu obligat avui a preguntar l’equip de govern com té aquest tema, que s’ha
parlat i debatut molt. Realment no hi ha alternatives i el jovent de Parets ha de marxar
del municipi a d’altres del costat per gaudir d’alternatives.
El senyor Martorell pregunta si l’equip de govern ha realitzat gestions amb grups
privats per buscar solucions a curt termini. Sap i ho ha manifestat i creu que tots estan
d’acord, en què s’està pendent d’una zona lúdica important, però que de moment avui
no és una realitat i saben que va per llarg termini, per això CiU vol saber si l’equip de
govern ha buscat fórmules amb complicitat amb privats per donar una solució encara
que sigui momentània a aquest col·lectiu i que permeti que el jovent es quedi al
municipi.
Pregunta si alguna de les alternatives que antigament s’havien proposat i que han
anat quedant a la vorera i que no seran mai una realitat, avui ho poden ser-ho.
Necessiten una solució per poder, si més no, motivar, encandilar una mica al jovent
perquè pugui gaudeixi en el seu municipi com fan d’altres municipis, no només s’ha
d’anar a Granollers, i Mollet, sinó que hi ha d’altres poblacions de l’entorn, que fins i
tot amb menys població tenen alternatives totalment vàlides.
12.7. El senyor Martorell indica que el seu grup ha sentit rumors sobre que es vol
implementar una mesquita i sembla ser que hi ha hagut moviments. Pregunta si això
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és cert i si l’equip de govern ha rebut una petició per obrir una mesquita al municipi i
en quina situació està en aquests moments.
12.8. El senyor Martorell pregunta si les bases de famós xec de la Cooperativa per a
persones necessitades estan actualitzades. Són famílies que tenen problemes i un
dels ajuts de l’Ajuntament és el famós xec, amb col·laboració amb la Cooperativa i CiU
vol saber com està aquest tema, perquè ha sentit que hi ha alguna cosa que no acaba
de funcionar prou rodona. Per això pregunta si són les mateixes bases, si s’han
canviat i en tot cas vol conèixer-les.
Intervé el regidor de Serveis Socials, explica que respecte al xec de la Cooperativa és
un servei d’ajuda que en determinats moments, les treballadores de Serveis Socials
utilitzen. Hi ha un pacte verbal amb la Cooperativa perquè l’ajut sigui de productes
bàsics, però la Cooperativa no pot obligar una persona a comprar, però sí que
cadascuna de les compres que es realitzen a la Cooperativa es fiscalitza i si alguna
persona malutilitza el xec no se li dóna una següent vegada o se li fa reintegrar
l’import d’alguns dels productes comprats.
El senyor Torio continua exposant que és veritat que alguna persona en comptes de
comprar productes bàsics, per exemple ha comprat ous Kinder. Afegeix que els xecs
es comproven un per un.
En el cas de la petició de la comunitat islàmica, explica que s’ha presentat una
instància sobre la constitució d’una associació de persones de religió islàmica, en què
el seu interès és doble, per una banda cultural per difondre entre els seus membres
que no es perdi la llengua àrab, i d’altra, el costat religiós per impartir classes de coran
i portar a terme activitats religioses.
L’esmentada comunitat està buscant un local que s’ajusti a les condicions legals, que
permeten les normatives. Actualment no tenen el local. Havien fet l’intent de trobar un
local, però aquest no reunia les condicions adients, i l’Ajuntament va dir que no era
possible.
Reitera que la comunitat islàmica està buscant un local per a ús religiós i cultural, de
la mateixa manera que a vegades ha vingut la comunitat evangelista.
Pren la paraula la regidora de Joventut, la senyora Villa, i indica que respecte a la
primera pregunta sobre la manca de l’oferta privada lúdica, ha de dir que l’equip de
govern és prou coneixedor d’aquesta manca, per això el Servei de Joventut intenta
arribar al màxim d’activitats variades possible per a tots els joves del poble. Afegeix
que es fa el més participativa possible. Justament demà a la tarda tindrà lloc el segon
fòrum participatiu de joves, que es diu “La faktoria d’idees“. L’any passat ja es va fer i
enguany es torna a fer. És perquè els joves participin i diguin les activitats i quin tipus
de concerts volen, tota la part lúdica, i quines preocupacions tenen per poder
desenvolupar durant un any. Es destinen 8.000 €, en els quals entren els espectacles
en petit format, concerts, activitats d’esport. Intenten fer el que pugui mancar de cada
àrea, i totes les àrees s’hi ha posat d’acord, el que maqui de cadascuna d’elles, i que
el jovent necessiti i desitgi, l’Àrea de Joventut la desenvoluparà, sempre i quan tinguin
la possibilitat de fer-ho econòmicament i per espai.
La senyora Villa continua explicant que a l’equip de govern li preocupa molt aquest
tema i intenten tirar endavant amb el màxim procés participatiu dels joves.
Respecte a la manca d’espais lúdics privats, ja ho diu la mateixa paraula, és privat i
moltes vegades s’han trobat que molts bars que hi ha hagut de tancar. Es recorda que
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en les galeries hi havia un d’espectacles, que va haver de tancar per manca la gent no
hi anava.
També s’ha de tenir en compte que a vegades els ciutadans tenen el costum de
sempre marxar a fora a trobar allò que necessiten per la manca que hi ha al municipi.
Quan Parets ho té no s’hi va o per desconeixement o d’altres motius.
La presidència informa sobre que tindrà lloc una comissió informativa sobre el
calendari de plens, a fi que els regidors s’ho planifiquin. També es parlarà sobre els
actes que tindran lloc pels 30 Anys d’Ajuntaments Democràtics, i sobre l’Ordenança
de convivència ciutadana i de la via pública.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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