ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 5 de novembre de 2009
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial

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

Ordre del dia
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Serveis Personals
2. Acordar, si procedeix, l’acceptació de l’import de les subvencions relatives a
contribuir a minorar les quotes pel servei d’educació de les escoles bressol la
Cuna, el Cirerer i el Nou Cirerer per al curs escolar 2008-2009.
3. Aprovar, si correspon, la constitució inicial de la Taula per la Cooperació i l’Ajut al
Desenvolupament i el seu Reglament de funcionament i organització.
Serveis Territorials
4. Ratificar, si escau, l’acord de la Junta de Govern de 22 d’octubre de 2009, sobre la
declaració de construcció d'especial interès i utilitat municipal les obres d'ampliació
de l'escola Pompeu Fabra.
5. Acordar, si correspon, la verificació del Text refós del Pla especial per a la
protecció arquitectònica de l’edificació del carrer Montserrat número 9 de Parets
del Vallès.
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6. Acordar, si escau, la verificació del Text refós de les modificacions puntuals del Pla
general d’ordenació en el Barri del Raval.
Serveis Generals
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament del representant
municipal el senyor José Luís Rodríguez González, com a regidor del grup
municipal Nova Opció per Parets (NOPP), en diversos òrgans col·legiats.
8. Acordar, si procedeix, la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del
Vallès Oriental.
9. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit número 2/2009.
10. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de
l’exercici de 2010.
11. Mocions de la Junta de Portaveus.
12. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova l’esborrany de l’acta del dia 24 de
setembre de 2009.

Serveis Personals
2. Acordar, si procedeix, l’acceptació de l’import de les subvencions
relatives a contribuir a minorar les quotes pel servei d’educació de les
escoles bressol la Cuna, el Cirerer i el Nou Cirerer per al curs escolar
2008-2009
Prèvia la vènia, pren la paraula, el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica que la
proposta d’acord que es presenta està delimitada per la necessitat que tenen els
ajuntaments d’acceptar tots els anys les subvencions de la Generalitat de Catalunya,
amb un conveni firmat per a la col·laboració en el sosteniment de les escoles bressol
de 0 a 3 anys i en aquest cas correspon a 1.800 € per curs escolar i nen, i si s’afegeix
la divisió de la quantitat total, afecta a 200 nens escolaritzats de 0 a 3 anys a les
escoles municipals.
Tots voten a favor. Per tant i,
Atès el Conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la creació i el sosteniment dels centres
docents públics d’educació Infantil, de data 13 de març de 1992, 24 de febrer de 2004
i 14 de febrer de 2005.
Atesa la resolució del conseller d’Educació, de 3 d’abril EDU/2590/2009, per la qual
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs
2008/2009, amb els imports següents:
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EEI El Cirerer............
EEI El Nou Cirerer ....
EEI La Cuna .............

54.000,00 €
160.200,00 €
163.800,00 €

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Acceptar l’import de les subvencions esmentades per contribuir a minorar les
quotes del servei d’educació de les escoles bressol la Cuna, el Cirerer i el Nou Cirerer
per al curs escolar 2008-2009.
2. Traslladar l’acord que en resulti a la Direcció General de Centres Educatius.
3. Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.

3. Aprovar, si correspon, la constitució inicial de la Taula per la
Cooperació i l’Ajut al Desenvolupament i el seu Reglament de
funcionament i organització
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Cooperació, el senyor Lucio Gat, i explica
que aquesta proposta pretén dotar l’Ajuntament d’una eina que reguli el funcionament
d’una plataforma de participació ciutadana, en la qual estiguin compreses les entitats
vinculades amb el món de la cooperació.
El Reglament més enllà d’explicitar el funcionament ordinari d’una plataforma com
aquesta, recull unes línies d’actuació molt concretes per treballar a través de la Taula
de Cooperació i l’Ajut al Desenvolupament. Una línia de treball es fonamenta en
l’agermanament històric del municipi de Parets amb San Francisco del Norte. Es
mirarà que el teixit associatiu que hi vulgui participar es vinculi i s’impliqui en el treball
de cooperació.
Un projecte que s’ha elaborat recentment, és el de cooperació i desenvolupament del
poble de Missirah, fonamentat i basat en l’estudi i la diagnosi prèvia que es va fer del
nucli de població i el col·lectiu de persones que hi ha d’aquest municipi i del país del
Senegal.
El senyor Lucio Gat continua explicant que hi ha una línia d’actuació clara relativa als
plans d’emergència que sorgeixen.
No es desvincula en absolut el fet que hi hagi entitats del poble que vulguin treballar
lliurement en un altre territori del planeta. L’Ajuntament col·laborarà amb aquestes
entitats, però es delimiten els projectes a finançar per intentar optimitzar els recursos
que es destinen a cooperació i crear una tendència a identificar-se amb dos projectes
molt clars i buscar finançament extern com del Fons Català de Cooperació o entitats
privades.
El senyor Martorell, de CiU, manifesta que el seu grup hi està totalment d’acord i
celebra que es pugui implementar aquest òrgan de coordinació i integració de la
participació amb la Taula de Cooperació, que és una manera de fer tota aquesta
cooperació, que en aquests moments és important, i tenir-la reglada, amb aquesta
Taula, en la qual estan tots representats.
El Reglament de funcionament i organització ha d’ajudar a assolir i assumir, amb la
seriositat i l’escrupolositat que requereixen els temes de participació i la inversió que
realitza en definitiva com a Ajuntament del 0,7% que s’inverteix en aquests temes.
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S’han de felicitar perquè és important aquesta aprovació, ja que és el mitjà que
ajudarà a treballar en aquest sentit.
Tots voten a favor. Per tant i,
Vista la necessitat d’implementar un òrgan de coordinació i integració de la
participació dels ciutadans en l’àmbit de la cooperació, que permeti una gestió més
acurada i propera a la ciutadania.
Considerant allò que estableix l’article 62 del Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMC), en el sentit que els ajuntaments poden constituir òrgans
de participació sectorial amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de les
seves associacions en els assumptes municipals.
Vista la proposta de Reglament de funcionament i organització de la Taula de
Cooperació i l’ajut al desenvolupament.
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Constituir inicialment la Taula de Cooperació i l’Ajut al Desenvolupament de Parets
del Vallès, com a òrgan sectorial de participació en els termes que assenyalen els
articles 62 a 64 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
2. Aprovar inicialment el Reglament de funcionament i organització de la Taula de
Cooperació i l’Ajut al Desenvolupament que seguidament es transcriu:

L’Ajuntament de Parets del Vallès dedica un mínim del 0,7% dels
Pressupostos Municipals a finançar projectes d’ajut als pobles en vies de
desenvolupament i contempla la possibilitat de destinar fons a situacions
d’emergència.
Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i realitzar actuacions més eficients,
l’Ajuntament de Parets prioritza els següents projectes, impulsats des de la
regidoria de cooperació:
1. Projectes que es desenvolupin a San Francisco del Norte (Nicaragua) en el
marc de l’agermanament solidari d’aquest municipi amb Parets
2. Accions que es desenvolupin en el marc del projecte de cooperació i ajut
al desenvolupament del poble de Missirah (Senegal)
Al municipi existeixen entitats que tenen com a objectiu principal, dins de
les seves actuacions i programes, la solidaritat i la cooperació al
desenvolupament. La Regidoria de Cooperació al Desenvolupament té
l’objectiu de donar suport als seus projectes i activitats des del moment en
que facin possible que les dinàmiques de cooperació i solidaritat s’estenguin
a tota la ciutadania.
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La Regidoria tindrà en compte aquells projectes que suposin la creació de
noves línies d’actuació.
La Regidoria valorarà, de forma extraordinària, aquells projectes que puguin
ser d’interès per tal de tenir6los en compte en cas que sigui possible donar6
los suport.

La Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament és un òrgan de
participació sectorial que té com a finalitat l’anàlisi, discussió i seguiment
de projectes de cooperació internacional, campanyes de sensibilització i
d’emergència i d’altres activitats relacionades amb la solidaritat. El seu
àmbit d’actuació és el municipi de Parets del Vallès.
Es crea a l’empara de l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de Règim Local, l’article 62 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril aprovatori del Text Refós de la Llei muncipal i de règim local de
Catalunya i l’article 22 del Reglament de Participació Ciutadana.
Aquest òrgan té caràcter consultiu i assessor i, en conseqüència , en cap cas
podrà ni substituir ni assumir competències pròpies dels organismes
representatius.
! "# $#%
Són funcions de la Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament:
1. Rebre informació de les propostes i acords municipals que facin
referència a la cooperació i la solidaritat
2. Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Parets del Vallès en
matèria de Solidaritat i Cooperació.
3. Promocionar dinàmiques de cooperació i solidaritat al municipi per
potenciar actituds tolerants i de respecte vers totes les cultures i pobles
del món.
4. Presentar als òrgans competents de l’Ajuntament de Parets les propostes
de distribució i assignació de recursos subjectes a les línies de treball de
la regidoria de cooperació:
4.1.

Propostes de treball emmarcades dins del projecte de cooperació i
ajut al desenvolupament que l’Ajuntament de Parets té amb a la
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4.2.
4.3.

localitat de Missirah (Senegal) i amb la ciutat agermanada de Sant
Francisco del Norte
Campanyes i activitats de sensibilització i recollida de fons
portades a terme per entitats locals
Ajuts a emergències

5. Participar en el seguiment, supervisió i avaluació dels projectes als quals
s’hagi assignat recursos segons les línies de treball de la regidoria de
cooperació i disposar de la memòria anual de totes les accions i projectes
desenvolupats en l’àmbit local en relació amb la solidaritat i la
cooperació al desenvolupament.
6. Establir mecanismes que permetin disposar i donar a conèixer informació
sobre fons disponibles, programes i ajuts d’altres institucions que hi hagi
entorn de la cooperació en els diferents àmbits territorials.
7. Establir mecanismes per difondre i
institucions, els projectes del municipi

impulsar,

a

través

d’altres

8. Canalitzar i si s’escau donar curs als acords, els informes, les propostes i
els estudis que es desitgin elevar a la consideració dels òrgans municipals
competents, mitjançant proposta de la Regidoria que en el seu dia tingui
atribuïdes les competències sobre solidaritat i cooperació.
&! $'($%

)

La Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament estarà integrat per
persones nomenades per l’alcalde6president de l’Ajuntament de Parets, a
proposta del grups municipals i entitats per les que es preveu representació.
Dels nomenaments i cessaments se’n donarà compte en el sí del Ple
Municipal.
Seran membres de la Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament:
– Presidència:
Illustríssim senyor alcalde
– Vice6president: El regidor delegat de Cooperació
– Vocals:
Un representant de cada grup municipal
Un representant de cada organització sense ànim de lucre
del municipi que tingui entre els seus objectius la
solidaritat i la cooperació al desenvolupament. Aquestes
associacions han d’estar inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats (RMEP) i disposar d’un grup estable al
municipi.
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El cap dels serveis educatius o el que en el seu dia tingui
atribuïdes les competències sobre solidaritat i
cooperació.
Un tècnic municipal de programes de cooperació
El president de la Taula nomenarà, d’entre els membres de la Taula
representants de l’Ajuntament, un vice6president que el substituirà, en cas
d’absència
Les entitats podran nomenar una persona suplent per tal de substituir el seu
representant en cas d’absència
Quant els càrrecs electes, els nomenaments seran vigents fins al final del
mandat polític municipal i es podrà nomenar una persona suplent per tal de
substituir el seu representant en cas d’absència
Els representants de les entitats, ho seran mentre no consti un acord exprés
que revoqui el seu nomenament de l’òrgan de decisió de l’entitat
Les persones designades en raó del seu càrrec ho seran mentre l’ocupin
Les noves entitats que s’inscriguin en el Registre Municipal podran sollicitar
la incorporació com a membres de la Taula per la cooperació i l’ajut al
desenvolupament segons les condicions establertes per formar6ne part
El càrrec de membre de la Taula no serà retribuït
Transcorregut un any de vigència d’aquest Reglament es revisarà la seva
composició i la participació activa de les entitats
*! +, ' - ."# $#/' #
4.1. La Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament es reunirà en
sessió ordinària un cop a l’any i en sessió extraordinària quan així ho
estimi oportú la presidència, per iniciativa pròpia o a petició d’un terç
dels vocals de la Taula.
Les sessions seran convocades pel president amb una antelació mínima
de 72 hores. S’enviarà convocatòria individualitzada a cada membre de
la Taula, la qual anirà acompanyada del corresponent ordre del dia i, si
s’escau, de la documentació pertinent. Per a les sessions
extraordinàries, l’antelació mínima serà de 48 hores.
4.2. El president de la Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament
tindrà les funcions següents:
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– Convocar i presidir les sessions de la Taula i dirigir els debats de les
mateixes. Dirigir cada reunió i fer respectar l’ordre del dia fixat en la
convocatòria. Es podran tractar, per raó d’urgència, punts no
relacionats en l’ordre del dia, quan així ho estimi oportú la majoria
absoluta dels membres de la Taula
– Actuar con a portaveu de la Taula per a la cooperació i l’ajut al
desenvolupament.
– Convocar a les reunions de la Taula les persones que consideri
adients, com a observadors o per informar, amb veu però sense vot, a
proposta de qualsevol de les parts.
– Vetllar per l’acord més ampli en les decisions aplicant, si fos
necessari, el vot de qualitat per tal de dirimir els empats a les
votacions.
4.3. Assumirà les funcions de Secretari de la Taula el que ho és de la
Corporació, o el funcionari en qui delegui, amb veu i sense vot.
4.4. Per a l’estudi de temes puntuals i concrets relacionats amb els objectius
de la Taula, es podran constituir comissions de treball específiques, a
iniciativa del President de la Taula i a petició de la majoria de membres
que l’integren.
4.5. La constitució de la Taula serà vàlida en la primera convocatòria quan
estiguin presents la meitat més un dels seus membres. En cas de no
poder constituir6se la Taula en la primera convocatòria, ho podrà fer
mitja hora més tard sent suficient el quòrum d’un terç dels seus
membres.
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents que
tinguin dret de vot.
4.6. El Secretari aixecarà l’acta de cada sessió, en la qual figuraran els
acords i conclusions adoptats, i les incidències que siguin procedents per
reflectir fidelment la sessió.

Aquest Reglament romandrà en vigor en tant el Ple de l’Ajuntament o la
Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament no proposi la seva
modificació o adequació.
Aquesta Taula podrà proposar la seva dissolució per acord d’una majoria de
dos terços dels seus membres, amb la ratificació del Ple de l’Ajuntament.
En tot allò no previst en aquest Reglament serà d’aplicació la normativa
general reguladora dels òrgans de participació ciutadana
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Aquest Reglament entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la província.”
3. Sotmetre aquests acords a informació pública mitjançant publicació en el BOP i en
la pàgina web municipal, durant un termini de trenta dies, en el benentès que si
transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions o suggeriments els
acords anteriors esdevindran aprovats definitivament.

Serveis Territorials
4. Ratificar, si escau, l’acord de la Junta de Govern de 22 d’octubre de
2009, sobre la declaració de construcció d'especial interès i utilitat
municipal les obres d'ampliació de l'escola Pompeu Fabra
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica que la
Junta de Govern de 22 d’octubre de 2009 va aprovar l’atorgament de la llicència
d’obres per a la reforma i l’ampliació de l’escola Pompeu Fabra, que es va licitar per
un import de 2.090.000 €, sense IVA.
El senyor Torio indica que les Ordenances fiscals preveuen la concessió d’una
bonificació del 90% de la llicència d’obres, atesa la consideració de construcció
d’especial interès i utilitat municipal.
Continua manifestant que ja hi ha data d’inici de la construcció. Aquest mes és per a
l’entrega de licitacions al projecte. Calculen que en el mes de desembre s’adjudicaran
les obres a l’empresa que presenti la millor oferta i esperen que al començament de
2010 es comencin, les quals acabaran de dotar de les instal·lacions necessàries per al
desenvolupament de les tasques educatives a totes les escoles d’infantil i primària de
la població.
Tots el grups voten a favor. Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
RATIFICA l’acord de la Junta de Govern de 22 d’octubre de 2009, següent:
“Exp. 1372, Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials Barcelona II
Examinat l'expedient promogut per la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials
Barcelona II amb la finalitat d’ampliar l’escola Pompeu Fabra en la Plaça de la Salut
s/n, d'aquest terme municipal.
Atesos els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics del Departament
d’Urbanisme.
La Junta de Govern, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Atorgar la llicència urbanística a favor de Generalitat de Catalunya, Serveis
Territorials Barcelona II, per a l’ampliació de l’escola Pompeu Fabra, en la Plaça de la
Salut, s/n, de conformitat amb el projecte presentat per Salvador Matas i Dalmases,
amb les condicions generals i específiques incloses en el corresponent document de
llicència municipal, i amb les condicions particular següents:
A. Per restar efectivament autoritzat l’inici de les obres cal justificar l’acompliment
de les condicions d’ordenació assenyalades en la part expositiva i formalitzar
prèviament davant aquest Ajuntament els següents extrems:
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i) Aportació del Projecte Executiu, degudament visat pel Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya que haurà de contenir la següent documentació tècnica que manca:
* Plànol d’emplaçament 1:500 en format magnètic (dgn,dwg o dxf).
* El full d’estadística de l’edificació haurà d’anar signat pel tècnic i el promotor
o el seu representant.
ii) Aportació del full d’assumeix de direcció facultativa tant de l’arquitecte com
del Tècnic Mig (aparellador).
iii) Assumeix del coordinador de seguretat i salut visat.
v) Designació de contractista, aportant documentació que acrediti la seva
acceptació per l’execució de les obres objecte de la llicència i de complimentar
els requisits fiscals que el facultin per a realitzar-les al municipi de Parets del
Vallès (còpia d’alta de IAE o certificat emès per l’Agència Estatal d’Administració
Tributària).
vi) Constitució de fiança en garantia de la reposició pel promotor dels elements
de serveis públics i/o d’urbanització en execució a recepcionar amb anterioritat a
l’acabament de l’edificació al seu entorn immediat per import de 4.325,00 € (16%
IVA inclòs).
vii) Constitució de fiança en garantia de la correcta deposició a abocador
autoritzat de terres, runes i residus d’obra per import de 11.351,81 €.
B. En compliment del Decret 201/94 relatiu al tractament dels enderrocs, runes i
residus que es destinen a l’abandonament, caldrà que es presenti certificat de
gestió i disposició de runes i residus en planta de reciclatge o abocador controlat,
emès per l’empresa gestora contractada, en el que s’acrediti el volum i
característiques dels residus dipositats com a condició necessària per obtenir la
devolució de la corresponent fiança i, en el seu cas, la llicència de primera
ocupació.
C. El responsable de les obres haurà de fer complir les disposicions que li siguin
d’aplicació del RD 1627/97 relatiu a la seguretat i salut a les obres de construcció.
2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa i l'impost per llicència d'obres, següent:

Ordenança núm. 23
Ordenança núm. 5.

1,550%
3,890%

/ 1.809.455,85
/ 1.809.455,85

28.046,57 €
70.387,83 €
Total

Bonificació del 95% de la quota per obres d’especial interès.....
Total quota bonificada

98.434,40 €
93.512,68 €
4.921,72 €

3. Fer avinent a la promoció de les obres, a les quals han atorgat llicència que, amb
els efectes que es preveuen a l'article 181 del Decret 1/2005 de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i de conformitat amb el
que disposa en l'article 8 de les Ordenances Municipals d’Edificació, el termini per al
començament de les obres és de dotze mesos i trenta-sis per al seu acabament,
comptats ambdós terminis des del moment de rebre la notificació dels presents
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acords, amb possibilitat d'obtenció d'una única pròrroga per la meitat dels terminis
exposats, amb els requisits que es preveuen en l'esmentat article.
4. Traslladar l’acord al Departament de Serveis Econòmics.
5. Ratificar en el proper Ple ordinari el contingut del present acord relatiu a la
consideració de construcció d’especial interès i utilitat municipal als efectes de la
bonificació prevista en les ordenances fiscals.”

5. Acordar, si correspon, la verificació del Text refós del Pla especial per
a la protecció arquitectònica de l’edificació del carrer Montserrat número
9 de Parets del Vallès
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa
que la Junta de Govern al desembre de 2008 va aprovar inicialment un Pla especial
per a la protecció arquitectònica de l’edificació del carrer Montserrat número 9.
En sessió plenària de 21 de maig de 2009, després de l’exposició pública, es va
aprovar provisional el Pla especial. Al setembre de 2009 el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació va aportar les prescripcions del que hauria de ser el Pla
especial, que s’elabora mentre s’aprova el catàleg arquitectònic, el qual s’explicarà en
una comissió informativa, per aprovar-lo a curt termini.
La verificació del Text refós recull les prescripcions de l’acord d’aprovació definitiva de
la Comissió Territorial, que ha corregit l’article 6 de la normativa respecte al tipus
d’intervenció a realitzar, que són tres i no quatre, com preveia l’expedient.
S’han clarificat les possibles actuacions a realitzar en els elements a preservar, sense
considerar les obertures com un element a destacar en aquest edifici, però sempre
mantenint la volumetria de l’edificació que es vol preservar.
S’ha clarificat la correspondència entre els tipus d’actuacions a realitzar i els elements
protegits identificats en els plànols
El senyor Lucio Gat continua explicant que es corregeix l’errada de l’article, modificant
la consideració del bé com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), precatalogat en la
revisió del Pla General, i es proposa catalogar-lo com a bé de protecció urbanística
(BPU).
La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que el seu grup es va abstenir en
l’aprovació inicial i en aquest cas també farà el mateix. El NOPP considera que fer
servir la figura del Pla especial per aquestes qüestions hauria de ser molt excepcional
i caldria avançar tant com es pugui en el Pla especial del patrimoni, i que ho inclogui
tot.
La volumetria que es proposa està enganxada als veïns, quan en aquesta zona
precisament la normativa preveu separar-se tres metres. El seu grup no comparteix el
fet d’utilitzar la figura del Pla especial per realitzar una excepció de la normativa.
El senyor Lucio Gat indica que és cert que cal avançar en el Pla especial de protecció
del patrimoni arquitectònic, per això el dia 26 de novembre s’ha previst una comissió
informativa per recollir les opinions dels grups municipals i portar la seva aprovació al
Ple.
La figura del Pla especial és la única que permet donar compliment a una previsió que
configura el catàleg del municipi i donar cobertura a uns drets del propietari, que
necessita un desenvolupament de la seva propietat. Potser seria millor no fer-lo
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d’aquesta altra manera, però avui el que diuen els tècnics és que és una figura
assequible per portar-lo a terme, a banda que es comparteixi o no, però és la figura
que més s’ajusta als equilibris que s’han de mantenir per preservar les unitats
urbanístiques i els drets dels propietaris.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que s’ha de fer d’una vegada per totes
el catàleg de patrimoni, per evitar fer servir aquesta figura que és totalment legal i que
es pot utilitzar en qualsevol moment. Al seu grup no li agrada, però sempre és un
recurs que si s’estudia el cas i en aquest en concret fins i tot la Comissió Territorial
d’Urbanisme ha manifestat aclariments, la qual cosa vol dir que s’ho ha revisat, i CiU
entén que és la manera de fer-lo.
CiU agafa el compromís del regidor sobre intentar tirar endavant el catàleg abans de
finals d’any, per evitar plans especials en un futur, i resoldre problemes com el d’avui.
El seu grup vota a favor.
La regidora del PP, la senyora Rueda, vota a favor de la proposta.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU, PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (NOPP)
Per tant i,
Vist que en data 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
número 9 de Parets del Vallès presentat pel senyor Manuel Abarcas Córdoba.
Vist que l’esmentat acord va ser 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 Periódico de Catalunya de data 25 de gener de 2009.
Vist que simultàniament es va donar trasllat de l’esmentat acord a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona i a la Direcció General del Patrimoni Cultural.
Vist que en sessió plenària de data 21 de maig de 2009 es va aprovar provisionalment
el Pla especial i es va remetre tota la documentació a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva.
Vist que en data 3 de setembre de 2009 amb número 11.170 del Registre General va
tenir entrada a l’Ajuntament l’informe favorable del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, amb un seguit de condicions referides
al projecte d’edificació.
Vist que en data 23 de setembre de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va aprovar definitivament el Pla especial per a la protecció arquitectònica
de l’edificació del carrer Montserrat número 9 de Parets del Vallès presentat pel
senyor Manuel Abarcas Córdoba, i va supeditar la seva publicació i executorietat a la
presentació d’un text refós, que incorporés les prescripcions incloses en el seu acord, i
que la llicència municipal s’hauria de condicionar al compliment de l’informe del
Departament de Cultura.
Vist el Text refós del Pla especial per a la protecció arquitectònica de l’edificació del
carrer Montserrat número 9 de Parets del Vallès, redactat per Javier Gómez Méndez i
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presentat pel senyor Manuel Abarcas Córdoba, que incorpora les prescripcions de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals al document refós presentat.
El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Acordar la verificació del Text refós del Pla especial per a la protecció
arquitectònica de l’edificació del carrer Montserrat número 9 de Parets del Vallès, en
el qual s’incorporen les prescripcions de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en el sentit següent:
•

S’ha corregit l’article 6 de la normativa quant als tipus d’intervenció a realitzar
que són tres i no quatre, com es deia erròniament: Són les actuacions de
preservar, enderrocar i actuació lliure segons projecte.

•

S’han clarificat les actuacions possibles a realitzar en els elements a preservar,
sense considerar les obertures com un element a destacar en aquest edifici,
però sempre mantenint la volumetria.

•

S’ha clarificat la correspondència entre els tipus d’actuacions a realitzar i els
elements protegits identificats en els plànols

•

Es corregeix l’errada de l’article, modificant la consideració del bé com a BCIL,
precatalogat en la revisió del Pla General, i es proposa catalogar-lo com a bé
de protecció urbanística (BPU)

2. Traslladar el present acord, conjuntament amb el Text refós del Pla especial per a
la protecció arquitectònica de l’edificació del carrer Montserrat número 9 de Parets del
Vallès, als efectes que la Comissió Territorial d’Urbanisme procedeixi a la seva
conformitat i posterior publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6. Acordar, si escau, la verificació del Text refós de les modificacions
puntuals del Pla general d’ordenació en el Barri del Raval
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa
que l’expedient presenta dues modificacions plantejades en l’anterior sessió plenària,
en què s’ha de contemplar el Text refós que la Comissió d’Urbanisme proposa, per a
la seva aprovació definitiva.
La primera modificació se segrega en dos àmbits. Un àmbit se situa en la confluència
del carrer del Sol amb el carrer de Cantallops i les escales de comunicació amb el
carrer de la Fàbrica, la qual proposa una modificació del Pla general consistent en
ajustar l’alineació de l’edificació de consolidació de finques 9, 11, 13 del carrer del Sol,
tal com es grafien en els plànols que consten a l’expedient, i que es van confrontar en
la comissió informativa.
La modificació 1.b) de la primera modificació, l’àmbit és el que comprèn el recorregut
del carrer Racó, des de la plaça Ildefons Cerdà fins al carrer Raval, en concret a les
finques de la façana nord del carrer Racó, i a la finca situada a la cantonada sud
d’aquest carrer i el carrer Raval.
La proposta de modificació consisteix en ajustar les alineacions d’aquest racó a les
necessitats reals d’amplada del carrer, sense que suposi una afectació sensible de les
parcel·les incloses en l’alineació. En concret es proposa una alineació que respecta
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l’edificació existent a la façana nord del carrer, que garanteix una amplada mínima de
6,5 m del carrer, major que l’amplada mínima de la resta dels carrers del barri, i que
afecta lleugerament l’alineació nord del carrer i desafecta el solar situat a la cantonada
sud, entre el carrer Racó i el carrer Raval, per tal de tapar les dues mitgeres existents.
Aquesta amplada del carrer permet que es recuperi espai públic. Són voreres molt
estretes, d’1,5 m amb una calçada de 3 m a 3,5 m. D’aquesta manera es garanteix
d’una banda una amplada mínima de carrer i de l’altra no es realitzen operacions de
transformació que alteri la imatge del carrer.
En relació al compliment de l’acord de la Comissió d’Urbanisme sobre la modificació,
explica que es manté com a verd privat la cantonada entre els carrers Racó i Raval.
L’alineació de l’edificació entre mitgeres en planta baixa i planta pis es prolonga la
traça fixada per l’amplada del carrer fins a la darrera parcel·la i en aquest punt
s’enxamfra.
El senyor Lucio Gat continua explicant que pel que fa a la modificació 2, es considera
tota l’operació com una actuació d’abast limitat per l’ajust de l’ampliació o la millora de
la viabilitat o dels espais lliures. El document també incorpora en el plànol 1 la situació
i l’estructura de la propietat, la identificació de les diferents propietats del sòl i fixa els
terrenys avui qualificats de sistema d’espais lliures confrontats al carrer de la Fàbrica i
del Sol, que no generen aprofitament de reparcel·lació.
Aquest és el contingut que interpreten del Text refós, que s’incorpora a l’expedient per
tornar-lo a presentar a la Comissió d’Urbanisme.
La senyora Martí, del NOPP, indica que el seu grup va presentar una al·legació en
relació a una part del projecte després de l’aprovació inicial. El NOPP està d’acord en
què la modificació que es proposa al carrer Cantallops, és corregir en certa manera
els límits de la propietat, i que considera que és una proposta encertada. També és
encertada la modificació que es produeix en el carrer Racó, cantonada amb el carrer
Raval, en la part sud, perquè permet un millor aprofitament d’una finca que té una
superfície de per si molt petita.
Pel que fa a les altres dues modificacions, una és referent a la part nord, cantonada
amb el carrer Racó i carrer Raval, en part s’ha adoptat una solució en el punt que
estan de l’aprovació definitiva després d’haver passat per acordar el Text refós, i
després que Urbanisme hagi fet una sèrie de matisacions.
La proposta que es presenta no recull la totalitat del que diu Urbanisme, ni el que
havia apuntat el NOPP a l’al·legació, ni el que s’havia fet a l’aprovació inicial. De totes
maneres la proposta és en sí acceptable, tot i que el seu grup farà una matisació
sobre que s’hauria de mantenir l’amplada del vial de la vorera en tot l’entorn, si més
no per simetria respecte a la finca de la banda sud, en la qual sí que es recull tot el
redondeig de l’amplada de la vorera. No és la millor solució del món, però és una
proposta acceptable.
Respecte a totes les modificacions que es proposen en el carrer del Sol. El NOPP va
dir en el seu dia que el que es proposava era complex, com complex és l’espai,
perquè hi ha una situació de desnivells molt importants, a causa del torrent, però la
proposta del carrer del Sol seria molt millorable. Per això el NOPP manté el mateix vot
del moment de l’aprovació inicial, i s’abstindrà en la proposta.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que el seu grup estaria d’acord amb els
tres primers punts, en què cal fer aquest exercici de l’alineació, de buscar l’equilibri en
la zona que és prou complicada, perquè és una zona del Barri Antic, dificultosa.
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Puntualitza que tota la modificació del carrer del Sol és complexa i difícil, i que s’ha
realitzat un esforç. CiU ha participat, ha vist la documentació, i seguint els criteris de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, demana quatre coses, que permeten tirar endavant
el projecte, alliberar la zona amb el Text refós perquè es comenci a fer aquesta
modificació necessària, per això CiU vota a favor.
La regidora del PP, la senyora Rueda, manifesta que està d’acord bàsicament amb
aquesta proposta de modificació, ja que s’ha buscat i s’ha triat l’opció més coherent.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU, PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (NOPP)
Per tant i,
Vistes les modificacions puntuals del Pla general d’ordenació en el Barri del Raval,
redactades pels serveis tècnics municipals i l’arquitecte Jordi Vallhonrat i Espasa, que
recullen les prescripcions de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
Vist que en la sessió plenària de data 19 de febrer de 2009 es van aprovar
provisionalment les modificacions puntuals del Pla general d’ordenació en el Barri del
Raval, redactades pels serveis tècnics municipals i l’arquitecte Jordi Vallhonrat i
Espasa, i es va remetre tota la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva.
Vist que en data 18 de juny de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
va acordar suspendre l’aprovació definitiva de les modificacions puntuals del Pla
general d’ordenació al Barri del Raval, de Parets del Vallès, fins a la presentació d’un
text refós que incorporés les prescripcions següents:

1.1. Cal fixar que els terrenys que es proposa desafectar de vialitat situats
al sud de les edificacions existents que conformen el xamfrà entre els
carrers del Racó i del Raval de la modificació 1.2 són no edificables,
en coherència amb les preexistències construïdes i per tal de no
generar un increment injustificat de l’aprofitament.
1.2. La modificació 2 es podria considerar com una actuació d’abast limitat
per a l’ajust, l’ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures,
d’acord amb l’establert a l’article 40.2.b del reglament de la Llei
d’urbanisme, i amb la finalitat d’aplicar un criteri unitari en uns sòls
que tenen el mateix origen, limitant en tot cas el sostre màxim a
l’establert avui pel planejament vigent.
1.3. Cal incorporar el plànol on s’identifiquin els diferents propietaris del
sòl, així com fixar que els terrenys avui qualificats de sistema d’espais
lliures confrontants als carrers de la Fàbrica i del Sol no generen
aprofitament en la reparcel·lació, per bé que es podria fixar com a
càrrega del polígon d’actuació el cost de la seva urbanització.
1.4. Cal corregir les errades detectades que afecten a la normativa, als
plànols i a la memòria d’aquest document, en els termes exposats a
l’apartat expositiu d’aquest acord.
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Vist el Text refós de les modificacions puntuals del Pla general d’ordenació en el Barri
del Raval, redactades pels serveis tècnics municipals i l’arquitecte Jordi Vallhonrat i
Espasa, en el qual s’incorporen les prescripcions establertes en el sentit següent:

-

Pel que fa a la prescripció Modificació 1b, carrer del Racó, es planteja
mantenir la planeïtat de la finca del carrer Racó número 4 i definir una
façana contínua en xamfrà de la finca del carrer del Racó número 2,
qualificant com a Verd Privat els sòls situats entre l’afectació de vialitat i
l’alineació de l’edificació. D’acord amb l’establert pel Reglament de la Llei
d’urbanisme, en el seu article 40.2.b, aquest ajust de sostre edificable és
una actuació d’abast limitat ja que permetrà l’ampliació del carrer del Racó.

-

Pel que fa a la Modificació puntual número 2, el projecte considera tota
l'operació com una actuació d'abast limitat per a l'ajust de l'ampliació o la
millora de la vialitat o dels espais lliures, no augmenta el sostre màxim
edificable establert pel planejament vigent. El document també incorpora al
plànol 1 "Situació i estructura de la propietat", la identificació dels diferents
propietaris del sòl i fixa que els terrenys avui qualificats de sistema d'espais
lliures confrontants als carrers de la Fàbrica i del Sol no generen
aprofitament en la reparcel·lació.

-

S’han corregit les errades materials detectades en el document.

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Acordar la verificació del Text refós de les modificacions puntuals del Pla general
d’ordenació en el Barri del Raval següents, redactades pels serveis tècnics municipals
i l’arquitecte Jordi Vallhonrat i Espasa, que incorporen les prescripcions de l’acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme:
-

Modificació número 1 d’ajust de les alineacions en els carrers Cantallops i del
Racó.

-

Modificació número 2 de reordenació de l’espai públic i l’edificació a la
connexió del carrer del Sol amb el carrer la Fàbrica.

2. Traslladar el present acord, conjuntament amb el Text refós de les modificacions
puntuals del Pla general d’ordenació en el Barri del Raval, redactades pels serveis
tècnics municipals i l’arquitecte Jordi Vallhonrat i Espasa, als efectes que la Comissió
Territorial d’Urbanisme procedeixi a la seva aprovació definitiva i posterior publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Serveis Generals
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament del
representant municipal el senyor José Luís Rodríguez González, com a
regidor del grup municipal Nova Opció per Parets (NOPP), en diversos
òrgans col·legiats
Prèvia la vènia, el secretari dóna compte del Decret d’Alcaldia relatiu al canvi de
regidor, senyor Morguí, en favor del senyor Rodríguez, en què s’assignen aquelles
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atribucions i funcions que tenia assignades el senyor Morguí al senyor Rodríguez, i
que té el següent text:
“El Ple de l’Ajuntament en data 23 de juliol de 2009 va prendre coneixement de la
renuncia del regidor del grup municipal Nova Opció per Parets (NOPP), el senyor
Josep Anton Morguí Castelló, del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Parets del
Vallès.
En data 7 de setembre de 2009 el senyor José Luís Rodríguez González pren
possessió del seu càrrec de regidor, en haver obtingut de la Junta Electoral Central la
seva credencial com a regidor d’aquest Ajuntament.
Atès que el senyor José Luís Rodríguez González substituirà en les seves funcions a
l’anterior regidor, el senyor Morguí.
Resolc:
1. Nomenar representant municipal al senyor José Luís Rodríguez González, com a
regidor del grup municipal Nova Opció per Parets (NOPP), en els òrgans col·legiats
següents, i deixar sense efecte els nomenaments anteriors del senyor Josep Anton
Morguí Castelló:
Consell Escolar Municipal
Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès
Comissió de Seguiment del Reglament per a l’ús de la Llengua Catalana a
l’Ajuntament de Parets del Vallès
2. Notificar aquesta resolució a l’interessat i al grup municipal Nova Opció per Parets
(NOPP).
3. Donar-ne compte al Ple municipal.
Parets del Vallès, 7 de setembre de 2009”

8. Acordar, si procedeix, la modificació dels estatuts del Consorci de
Turisme del Vallès Oriental
Prèvia la vènia, el secretari explica que el present punt tracta d’una modificació que es
planteja i que s’ha comunicat a l’Ajuntament, perquè forma part dels estatuts del
Consorci de Turisme del Vallès Oriental, que afecten bàsicament qüestions
orgàniques i de relacions interorgàniques i de domicili del Consorci.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,
Relació de fets
El 13 d’octubre de 2009 se’ns ha notificat l’acord de la Junta General del Consorci de
Turisme del Vallès Oriental, de 28 de maig de 2009, per raó del qual es modifiquen el
seus estatuts en el sentit que s’indica a la part dispositiva d’aquest acord.
Fonaments de Dret
1. L’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, disposa que la
modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de
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govern, ha de ser ratificada per les entitats consorciades amb les mateixes
formalitats que per a l’aprovació.
2. L’article 313 del ROAS estableix que, pel que fa al procediment de constitució del
consorci, es requereix l’aprovació mitjançant majoria absoluta, informació pública
dels estatuts per un termini de 30 dies i tramesa dels estatuts a la Direcció General
d’Administració Local.
3. L’article 12 dels estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental disposa que
la Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del consorci.
4. L’article 13 dels estatuts estableix que és competència de la Junta General
aprovar la proposta de modificació dels estatuts.
5. Referència a la delegació de competències pel tema de la delegació de la
publicació. (article 13 de la Llei 30/92).
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar la modificació del estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental en el
sentit següent:
- Article 5 Domicili
On diu:
“El domicili social es fixa en el carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers, si bé es podrà traslladar a
un altre lloc per acord de la Junta General.”

Ha de dir:
“El domicili social es fixa en el carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers, si bé es podrà traslladar
per acord de la Junta de Govern, dintre de la comarcal del Vallès Oriental.”

- Article 15.c) Les competències de la Presidència
On diu:
“Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui comprès entre els
límits quantitatius següents:
c.1) En els d’obres, més de trenta mil cinquanta euros amb seixanta cèntims (30.050,61 EUR) i
que no superin els cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb tres cèntims
(150.253,03 EUR).
c.2) En els de serveis i subministraments, més de dotze mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims
(12.020,24 EUR) i que no superin els seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims (60.101,21
EUR).
c.3) En els de gestió de serveis públics, en els administratius especials i en els privats, més de sis
mil deu euros amb dotze cèntims (6.010,12 EUR) i que no superin els seixanta mil cent un euros
amb vint-i-un cèntims (60.101,21 EUR)
c.4) En els de consultoria i assistència, més de dotze mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims
(12.020,24 EUR) i que no superin els trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un cèntims
(30.050,61 EUR).
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les plurianuals,
sempre que en aquest cas no s’ampliïn el nombre de quatre anualitats.”

Ha de dir:
“Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui comprès entre els
límits quantitatius següents:
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c.1) En els d’obres, més de cinquanta mil euros (50.000 EUR) i que no superin els cent cinquanta
mil dos-cents cinquanta-tres euros (150.253 EUR).
c.2) En la resta de contractes administratius i en els privats, més de divuit mil euros (18.000 EUR) i
que no superin els seixanta mil cent un euros (60.101 EUR).
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les plurianuals,
sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.”

- Article 15 Les competències de la Presidència
Addició d’un nou epígraf m), amb el redactat següent:
“m) Sol·licitar subvencions, comparèixer a les convocatòries de subvencions, aprovar els projectes
o memòries per concorre-hi i acceptar-les, així com subscriure qualsevol document públic o privat
que sigui necessari per a la formalització de l’acte, donant-ne compte a la Junta General en la seva
primera reunió.”

- Article 18.c) Les competències de la Junta de Govern
On diu:
“Aprovar i adjudicar els expedients de contractació els imports dels quals siguin superiors a les
quantitats següents:
c.1) En els d’obres, més de cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb tres cèntims
(150.253,03 EUR).
c.2) En els de gestió de serveis públics, en els de serveis, en els de subministraments, en els
administratius especials i en els privats, més de seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims
(60.101,21 EUR).
c.3) En els de consultoria i assistència, més de trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un cèntims
(30.050,61 EUR).
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les plurianuals,
sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.”

Ha de dir:
“Aprovar i adjudicar els expedients de contractació els imports dels quals siguin superiors a les
quantitats següents:
c.1) En els d’obres, més de cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros (150.253 EUR).
c.2) En la resta de contractes administratius i en els privats, més de seixanta mil cent un euros
(60.101 EUR).
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les plurianuals,
sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.”

- Article 19.c) La Direcció Tècnica
On diu:
“Aprovar i adjudicar contractes menors amb els imports següents:
c.1) D’obres, fins a trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un cèntims (30.050,61 EUR).
c.2) De subministraments, de serveis i de consultoria i assistència, fins a dotze mil vint euros amb
vint-i-quatre cèntims (12.020,24 EUR).
Aprovar i adjudicar la resta de contractes administratius i els privats, fins al límit de sis mil euros
amb dotze cèntims (6.010,12 EUR).”

Ha de dir:
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“Aprovar i adjudicar contractes menors amb els imports següents:
c.1) D’obres, fins a cinquanta mil euros (50.000 EUR).
c.2) La resta de contractes administratius i en els privats, fins a divuit mil euros (18.000 EUR).”

- Article 22.1 Junta General
On diu:
“La Junta General celebrarà sessió ordinària una vegada al semestre i en sessió extraordinària
quan ho decideixi el president, o a petició d’una quarta part dels membres del Consorci.
Les sessions se celebraran en primera convocatòria en el lloc, dia i hora en què es convoquin. Si
transcorreguda una hora des de la d’inici de la convocatòria no s’hagués aconseguit el quòrum
necessari, la sessió se celebrarà automàticament en segona convocatòria 48 hores després.
Les sessions tant ordinària com extraordinària seran convocades pel president amb una
anticipació mínima d’una setmana. La convocatòria, que contindrà l’ordre del dia, serà tramesa a
tots els representants en l’adreça on hagin indicat que volen rebre la documentació.
Les sessions extraordinàries amb caràcter d’urgència es podran convocar pel president quan
alguna situació així ho requereixi, sense que calgui fer-ho per escrit.
L’ordre del dia serà fixat pel president.
La Junta General es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixi
la meitat més un dels membres del Consell i en segona convocatòria, sempre que el president i els
representants hi siguin presents, que mai no podrà ser inferior a un terç dels membres electes.
Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió.”

Ha de dir:
“La Junta General celebrarà sessió ordinària una vegada al semestre i en sessió extraordinària
quan ho decideixi el president, o a petició d’una quarta part dels membres del Consorci.
Les sessions se celebraran en primera convocatòria en el lloc, dia i hora en què es convoquin. Si
transcorreguda una hora des de la d’inici de la convocatòria no s’hagués aconseguit el quòrum
necessari, la sessió se celebrarà automàticament en segona convocatòria una hora després.
Les sessions tant ordinària com extraordinària seran convocades pel president amb una
anticipació mínima d’una setmana. La convocatòria, que contindrà l’ordre del dia, serà tramesa a
tots els representants en l’adreça on hagin indicat que volen rebre la documentació.
Les sessions extraordinàries amb caràcter d’urgència es podran convocar pel president quan
alguna situació així ho requereixi, sense que calgui fer-ho per escrit.
L’ordre del dia serà fixat pel president.
La Junta General es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixi
un terç dels membres del Consell que alhora representin un terç dels vots i en segona
convocatòria, sempre que el president i els representants hi siguin presents, que mai no podrà ser
inferior a un terç dels membres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió.”

2. Delegar en el Consorci de Turisme del Vallès Oriental per tal que procedeixi a la
publicació unitària dels acords relatius a la modificació dels estatuts esmentats.
3. Notificar aquest acord al Consorci de Turisme del Vallès Oriental.

9. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit número 2/2009
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que la
modificació que es vol portar a terme avui és la segona modificació que es fa durant l’any
2009, que està finançada íntegrament pel romanent de tresoreria. Tothom recorda que a
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l’any 2008, a data 31 de desembre, l’Ajuntament de Parets va tenir un romanent positiu
d’1.800.000 € i la modificació que es proposa avui és una modificació de 500.000 €.
Amb l’esmentada modificació pretenen fer una previsió per tal de disposar de diners per
a diferents partides que més endavant explicarà per a finals del 2009 i per a l’any 2010.
La Llei d’hisendes locals diu que els diners que no s’hagin gastat i que no s’hagin
compromès de les modificacions de crèdit que es facin durant l’últim trimestre es podran
passar al següent any, mitjançant una incorporació de romanent per Decret d’Alcaldia, i
això és el que pretenen fer.
La senyora Lloret explica que han dividit els 500.000 € en dos blocs o dos fonts i d’una
banda destinen al primer font 230.000 €. És el Fons de Mesures d’Estalvi Energètic.
Concretament aquests diners es distribuiran en tres partides. En dues que ja existien.
Una és de 30.000 € per a energia elèctrica dels edificis municipals i l’altra de 50.000 €
per l’energia elèctrica de l’enllumenat públic.
Es crearà una partida nova de 150.000 € per a un programa d’estalvi energètic. Tal com
van explicar en una comissió informativa destinada al PAES, que és el Pla d’acció per a
l’energia sostenible, els tècnics de l’Ajuntament estan treballant per implementar
mesures que permetin arribar a una reducció del consum energètic, tant dels
equipaments municipals com de l’enllumenat públic, però tot i les actuacions que ja estan
iniciades s’han de tenir en compte que hi ha hagut durant aquest any passat un
increment dels equipaments municipals com Cal Jardiner, l’edifici de serveis del Parc
Fluvial, o el CEIP Vila Parietes. També s’han ampliat els horaris en alguns dels serveis i
hi ha hagut incorporacions de nous espais públics, s’han reformat alguns carrers i tot
això ha comportat nous punts d’enllumenat públic. Concretament per exemple en el
carrer Miquel Servet, l’ampliació del Parc de la Linera i la zona del Sector Central.
Com ha explicat, les mesures ja s’han iniciat i s’han començat a implementar, però
d’acord amb els estudis reals, un canvi d’aquesta mesura encara trigarà algun temps a
fer-se palès, per aquest motiu destinen aquestes dues primeres partides a fer front al
pagament dels consums, a l’espera que d’aquí a un temps la situació es regularitzi pel
resultat que es donarà a partir dels canvis que estan realitzant els tècnics, de la manera
que creuen oportuna seguint el document del PAES.
Pel que fa a la tercera partida que es crea, ha de servir per contribuir a implementar
aquests canvis i no per pagar el que fins ara costarà d’afrontar, sinó per tirar endavant
els canvis. Com ha dit, ja s’han començat a executar algunes de les actuacions. S’ha
substituït una part de les làmpades lluminàries del Barri de l’Eixample. S’han fet 429
punts de llum, dels quals s’estan substituint les làmpades de mercuri per làmpades de
vapor de sodi. En una segona fase aquesta actuació es realitzarà a altres 200 punts de
llum.
Pel que fa a aquest fons aquesta és la justificació de per què es destinen aquests diners
a les esmentades partides.
D’altra banda, destinaran 270.000 € a un fons de contingències per a la conjuntura de la
crisi actual. Això respon a tal i com van anunciar fa gairebé un any quan es va aprovar el
pressupost de 2008, que es va dir que el romanent de tresoreria en cas que fes falta a
final d’any es faria una modificació de crèdit per destinar-lo a partides d’acció social i
donar resposta a les mesures que presenta la crisi i intentar ajudar la gent amb
dificultats. Els esmentats diners es repartiran en diferents partides, tal com es va dir. Les
primeres dues partides es destinen a polítiques de serveis socials. 20.000 € per a
programes d’infants i família. 90.000 € per al programa d’atenció directa social i les altres
tres partides es destinen a complementar necessitats derivades de la promoció de
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l’ocupació. Es destinaran 70.000 € per realitzar un Pla d’ocupació de l’Ajuntament;
20.000 € per formació ocupacional de persones en atur i 70.000 € per les polítiques de
foment de l’ocupació, de la promoció econòmica i del comerç, que això serien possibles
acords o convenis que es podrien arribar a adoptar per ajudar al sector més empresarial.
Per explicar el tema del fons de contingències per la conjuntura de la crisi, cedeix la
paraula al regidor de Serveis Personals, que coordina aquesta àrea, i que concretarà
més les propostes d’actuació, tal com es va sol·licitar a la comissió informativa.
El regidor de Serveis Personals, el senyor Torio, explica que com bé diu la regidora
d’Hisenda, avui es proposa una modificació de pressupost amb la incorporació de
romanent, amb partides destinades en part a promoure mesures que ajudin a posar en
marxa programes socials o bé augmentar aquesta en ambdues direccions.
La primera, incrementar en 110.000 € els programes d’ajut a la infància i les famílies,
amb un objectiu molt clar, que és ajudar a afrontar les conseqüències de la situació de
crisi actual de les persones i les famílies en tot allò que com preveu la Llei de serveis
socials correspon als municipis.
De la mateixa manera en la segona, la mateixa llei preveu en el seu preàmbul potenciar
les polítiques d’ocupació i l’equip de govern proposa d’una banda bonificacions fiscals a
les empreses que augmentin l’ocupació i que després en la proposta d’ordenances
fiscals de 2010 es concretaran.
D’una altra banda, la incorporació de romanent en tres partides concretes per un import
de 160.000 €. La primera de 70.000 € destinats a plans d’ocupació municipal, bé
mitjançant l’ampliació de terminis concedits tant per la Generalitat com per la Diputació.
Ara hi ha 6 plans de treball, que donen un resultat força interessant i que s’adrecen a
col·lectius de persones de difícil inserció laboral i que actualment s’adrecen a aquests
àmbits, per una banda a àmbits d’atenció i suport a la gent gran o a la gent amb
dependència i també a la millora dels espais urbans i periurbans o bé també tenen la
idea de crear de nous en la mateixa línia d’atenció a la dependència i també d’atenció a
la millora dels espais públics, urbans i periurbans.
20.000 € destinats a la formació ocupacional sociolaboral, incrementant l’oferta de les
administracions públiques. Els regidors de l’oposició havien demanat en la reunió del
dimarts concretar algunes de les xifres del que s’estava fent. També van demanar que
es concretés el destí dels 20.000 €, que no està clarament especificat. Des dels serveis
tècnics, des de l’SLOP per al 2010 fan arribar que són fonamentals les demandes de
cursos d’ofimàtica, i de manipulació d’aliments, que donen molta sortida laboral sobretot
al comerç i als menjadors escolars; cursos de carretoners, d’operador de logística, en els
tres nivells que ja es donen, monitors de menjador i manipulació d’aliments per a
concretar més l’oferta; auxiliars d’ajuda a domicili, que són treballadores familiars, no
qualificades, però que ara es preveu que mitjançant formació poden atendre a les
persones amb dependència, que reben ajudes de l’Estat o de la Generalitat per a la seva
cura i que han de gaudir d’una formació no reglada, i que es té la idea de posar en marxa
i també la iniciació d’instal·lacions elèctriques, que és una de les demandes d’algunes
empreses. Aquesta és la proposta.
L’equip de govern ha passat a l’oposició una sèrie de dades sobre els cursos realitzats
des de l’SLOP, que són gratuïts per a totes les persones empadronades a Parets.
Bàsicament la majoria d’aquests cursos tenen un cost, o bé es realitzen mitjançant
convenis.
L’Ajuntament va subscriure un conveni amb la Marineta per als cursos de carretoners,
els quals són gratuïts per l’Ajuntament. Té un cost que recull el conveni signat per a la
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utilització de l’espai o bé els cursos d’informàtica o de manipulació d’aliments que es
paguen directament des de l’SLOP. La proposta és augmentar les partides. Sí que és
veritat que hi ha una oferta àmplia de les administracions de cursos que el Servei de
l’SLOP deriven i van passar la informació a les persones que venen a l’Ajuntament, a
aquelles empreses i organismes que organitzen cursos gratuïts com el CIFO de les
Franqueses el CEPROM de Granollers, el CTUG de les Franqueses, el PTT de
Montornès, el PTT de Granollers, l’ENFO de Mollet, i una extensa relació d’empreses
que donen cursos, fins i tot a Barcelona o Osona, perquè és molt difícil especialitzar-se
en formació ocupacional.
Hi ha una tercera partida de 70.000 € per a ajuts a les empreses generadores de feina.
Petites empreses que preveien mesures fiscals per les grans empreses que cotitzen
l’IAE, generadores de feina o nous emprenedors, que també generen feina així com la
dinamització del comerç local, que genera llocs de treball o mantenir llocs de treball que
no es perdin mitjançant partides destinades a subvencions.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que aquesta nova modificació del
pressupost no té gaire apartats com s’ha explicat, però alguns no queden suficientment
clars. Queden clares les despeses d’energia elèctrica. Dins del programa d’estalvi
energètic, la partida més gran de totes que es modifica, amb 150.000 €, a la Memòria
s’explica i aquí també s’han comentat els canvis de lluminària. Sembla una quantitat molt
alta només pels canvis de lluminària.
Ja es va comentar i el NOPP va proposar que seria important fer un veritable programa
d’estalvi energètic. Amb això no vol dir que el canvi de lluminàries no ho sigui, ho és,
però el canvi de lluminàries és un procés continu, perquè són moltes les lluminàries que
hi ha al municipi, i per tant això no hauria de ser un programa específic, sinó un
programa continu de manteniment. S’haurien d’obrir noves línies respecte al tema de
l’estalvi energètic, que de veritat fossin efectives i contundents respecte a actuacions que
aportin un estalvi considerable, ja que fa molt temps que es parla d’aquesta qüestió,
sense agafar el toro per les banyes, com és la proposta que ha sortit moltes vegades, de
fer alguna instal·lació d’energia renovable en alguns edificis municipals, ja sigui
fotovoltàica, tèrmica, etc.
La Memòria hauria de concretar els edificis com el camp de futbol, la piscina, els
pavellons. A més dels canvis de lluminària, ja que la partida de 150.000 € és important,
al NOPP li agradaria que el programa d’estalvi energètic anés més enllà de les
lluminàries.
Respecte a les modificacions dels programes d’infància, els programes d’atenció directa
social, que només pugen 110.000 € és una part petita respecte a la modificació que es
proposa del pressupost de 500.000 €. Al NOPP li semblen bé les partides, però no sap si
seran suficients, ja que la problemàtica social actual suposa que és creixent i les partides
en aquest cas no són gaire elevades.
Pel que fa al Pla d’ocupació local s’han explicat unes qüestions genèriques sobre plans
que es farien respecte a temes de dependència o d’espais periurbans. A les dates que
estan i malgrat que la modificació es pugui encarrilar en el pressupost de 2010, estaria
bé que s’hagués concretat un pla d’ocupació. És molt important que hi hagin plans
d’ocupació local, però també és important que es concretin.
Per als municipis és un tema molt important tenir en compte els plans d’ocupació dintre
del pressupost, a més de les possible ajudes que rebin del Departament de Treball o de
la Diputació per ampliar els plans d’ocupació. És molt bo tenir-ne perquè hi ha una franja
de població a l’atur que difícilment podran entrar en el mercat laboral lliure encara que es
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reciclin amb formació ocupacional, per això és bo que l’Ajuntament tingui ben definit un,
dos o tres plans d’ocupació per integrar a aquestes persones més desfavorides, i que es
puguin beneficiar d’aquesta qüestió.
Al NOPP li sembla bé que es prevegi la partida del pla d’ocupació, encara que vol que es
concreti més, que hi hagi una proposta més concreta i no tant genèrica.
Respecte al tema de la formació ocupacional, s’han previst uns 20.000 €, i vol matisar
una qüestió i és que el tema de la formació s’ha de fer des de l’INEM i des d’altres
organismes. Naturalment l’Ajuntament pot fer formació, però creu que només l’hauria de
portar a terme en casos molt concrets, en els quals hi hagués un dèficit molt clar. Per
exemple si l’empresa x de Parets vol contractar 20 auxiliars de laboratori i no hi ha
manera que es pugui donar formació, llavors l’Ajuntament pot fer un pla d’ocupació,
perquè si hi ha aquesta possibilitat no s’ha de deixar perdre, però no creu que sigui una
qüestió a la qual s’hagin de dedicar molts diners.
Al NOPP no li agradaria que a causa de la poca concreció del Pla de formació
ocupacional és que els 20.000 € o una part dels 70.000 € acabessin subvencionant
cursos de la Marineta, o de la Fundació Martí l’Humà, perquè aquest no és l’objectiu de
l’Ajuntament.
Quant a l’últim apartat sobre les polítiques de foment de l’ocupació, hi ha 70.000 €
destinats a ajudar a sectors empresarials o al comerç, al NOPP li sembla bé, encara que
també queda inconcret, perquè per absorbir les parts de bonificació de l’IBI de l’any que
ve respecte a empreses que contracti persones del municipi, si només fos amb destí a
aquest sector, aquesta partida s’hauria de posar en el pressupost del 2010 i no caldria
que aparegués en la modificació. Aquesta partida la pot heretar el pressupost de 2010.
Respecte al tema del finançament es pregunta d’on sortiran els 500.000 € que
incrementa el pressupost de l’Ajuntament. Sortiran del romanent de tresoreria. El NOPP
creu que no haurien de sortir del romanent sinó de l’estalvi. S’hauria d’haver produït
estalvi en determinades partides, ja que estan en una situació de contenció i per això
hauria de provenir de baixes i no del romanent de tresoreria, ja que aquest romanent
tindria una millor aplicació si es fes servir per disminuir deute, perquè si cada vegada es
dóna un cop de “cucharon”, les partides del romanent de tresoreria acabaran
desapareixent.
En les despeses, ha de dir que les partides de Serveis Socials són baixes. A la vista de
l’exposat el NOPP s’absté en la votació.
Intervé el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, que posarà una mica de
concreció en aquests punts i explica que la realitat que es busca amb aquesta
implementació de diners és donar una absoluta concreció a moltes de les actuacions.
Es referirà concretament a les que fan referència al tema de l’estalvi energètic. És
importantíssim i, tal com marca el PAES, buscar la pràctica al tema de la inversió amb
les millores per a l’estalvi energètic. Es busquen sobretot mesures efectives amb l’estalvi
energètic. Hi ha moltes i diverses opinions, però hi ha algunes inversions que poden ser
més visuals i altres més efectives.
Dintre de les que són més visuals a més d’efectives coincideix amb una proposta del
NOPP que poden millorar enormement alguns consums d’equipaments municipals.
D’aquesta partida concretament es farà la proposta sobre implementació de noves
energies renovables en el camp de futbol. També es millorarà l’estalvi energètic d’un
altre equipament municipal com és la piscina, que no vindrà de l’esmentada partida, però
es realitzaran actuacions.
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És important recalcar que es dedicarà un gruix important de diners en la renovació
d’alguns sistemes d’energia. El consum energètic sobretot en via pública és un dels
temes principals que més ha afectat a la implementació que s’ha de fer amb el pagament
de factures. Això ve determinat sobretot pels nous sistemes d’estalvi energètic que es
poden implementar en via pública.
Es poden executar alguns canvis com els que s’han fet fins ara, com canviar les llums de
mercuri per sodi, que té l’objectiu d’acabar de instal·lar algunes proves pilot que s’estan
implementant, reguladors de consum, per temps i tots aquests sistemes, amb els quals
s’arriba a estalvis del 30%, 40% i 50%, que poden derivar que les factures en el tema
energètic es concentrin i es limitin a uns costos racionals. Afegeix que són importants
aquests tipus de mesures.
La concreció en el Pla energètic és instal·lar reguladors, entre d’altres mesures, i en el
tema d’implementació d’energies sostenibles, coincideix que en alguns equipaments
municipals com el camp de futbol, i la piscina, tindran millores en els equipaments per
aconseguir adaptar-se a l’estalvi.
El regidor d’Educació, el senyor Torio, explica que en el tema dels plans d’ocupació
municipal es preveia l’ampliació del termini que concedís la Generalitat i la Diputació, que
actualment estan implementats i que bàsicament s’adreçaven a l’atenció i el suport a la
gent gran i a la millora dels espais urbans i periurbans, o sigui que ja es tenen tres plans
de treball ben definits que l’Ajuntament pensa continuar.
En el cas de la formació ocupacional és tan important com la dotació econòmica, les
partides d’ajuts socials, ja que si els ciutadans tenen feina, segurament tindran menys
problemes. Per exemple els cursos ofertats pel Servei Local d’Ocupació per al 2009 van
tenir una demanda de 455 persones, i només es van poder atendre 181. S’ha de fer un
esforç més gran perquè en un moment que no hi ha feina la població aprofita per formarse, i sol·liciten cursos. Han d’apostar per aquesta eina fonamental per trobar feina.
La regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, exposa que es ratifica i recull la proposta del
NOPP d’instal·lar plaques solars al camp de futbol, ja que és una mesura més que
ajudarà a aconseguir els objectius que abans ha explicat, dins del document del PAES i
solucionar el problema actual.
Respecte a una de les reflexions manifestades pel NOPP, ha de dir que per a l’equip de
govern i creu que per a tothom, el romanent de tresoreria també és un estalvi i respon a
una bona gestió econòmica. Molts ajuntaments estarien molt contents de tenir 1.800.000
€ de romanent de tresoreria i destinar una part a ajudar als ciutadans, en dates com avui,
La regidora del NOPP, la senyora Martí, comenta que està bé que es reculli la proposta
presentada pel seu grup sobre el camp de futbol a la comissió Informativa. També caldria
recollir-la en la Memòria, perquè així quedi reflectida, ja que la Memòria sobre el fons de
l’estalvi energètic és genèrica i tracta només qüestions de lluminària.
Pel que fa als plans d’ocupació, ha de dir que la Memòria també recull expressions
genèriques i diu: “es constatarà la contractació directa de persones en situació de risc
d’exclusió social ...”. Si en aquests moments hi ha dos o tres plans d’ocupació, el NOPP
vol saber l’amplitud dels plans, com funcionen, quines persones hi ha i si s’amplien amb
la modificació veure quina és l’ampliació que es fa. Això és concretar-ho. No és que
discrepin en aquest punt, sinó que es concreti.
Respecte al romanent de tresoreria, ha de dir que està molt bé que hi hagi aquest
romanent, però vol manifestar dues qüestions. Una, que el romanent de tresoreria si es
gasta, s’acaba, i segona, que els romanents de tresoreria també s’han de llegir i quan es

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

llegeixen en la documentació respecte a l’endeutament que l’Ajuntament té, perquè un
pot dir que es tanca molt bé l’any quan es posposen els deutes i els romanents de
tresoreria poden ser més grans, sinó disposa d’aquests diners per anar eixugant deute.
La qüestió del romanent de tresoreria dóna per moltes lectures. De totes maneres es
feliciten que hi hagi, perquè molt pitjor seria que no existís.
La presidència indica que respecte a la concreció, tal com han explicat, en el moment
que s’habilitin els diferents plans d’ocupació es podran fer arribar les propostes més
concretes amb les bases.
Pel que fa al camp de futbol, el secretari recull a l’acta la voluntat d’assumir amb els
150.000 € el tema de l’energia renovable o estalvi energètic i que hi figuri el tema del
camp de futbol.
Quant al romanent, ha de dir que també és una forma d’estalvi molt important. Pocs
ajuntaments han pogut presentar un romanent de tresoreria positiu com el de Parets,
que és a causa de la bona gestió tant a nivell de l’equip de govern i dels serveis
econòmics, que treballen amb la consecució dels ingressos, amb l’estalvi de despesa i
amb tot el treball econòmic que s’està fent des de l’Ajuntament, que ha donat aquest
romanent de tresoreria tan important, que es poden destinar als aspectes energètics i
socials.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, vol constatar dues qüestions. Primer felicitar-se per
tenir un romanent de tresoreria, fet molt important vista la situació de crisi actual.
Tenir un romanent de tresoreria en el pressupost del 2008 d’1.800.000 €, permet ajudar i
aquesta és una de les propostes que es posa damunt de la taula, en dos fronts molt
clars. Un en un paquet de mesures per incentivar i intentar aconseguir un estalvi
energètic. Ha quedat palès moltes vegades damunt d’aquesta taula i el projecte del
PAES així ho manifesta que s’ha d’obtenir un estalvi energètic, i tot passa per millorar,
modernitzar i canviar coses que permetin a mitjà termini, perquè a curt és difícil, un
estalvi que es traduirà en diners, que és el que s’estalviaran tots els ciutadans del
municipi.
El primer paquet de mesures d’estalvi energètic és bo. Donen una força especial al tema
de la partida destinada al programa d’estalvi energètic. Per crear aquestes mesures
voldria conèixer més a fons i així ho demana que es facilitin les pautes de les actuacions
a executar. S’han dit unes quantes, però voldria tenir-les, ja que ara que es treballa amb
un romanent de tresoreria que es podria destinar a eixugar deute o a d’altres àmbits,
però a causa de la situació no toca, i l’Ajuntament ha de tenir un equilibri pressupostari,
que creu que el tenen i quan hi ha un romanent de tresoreria s’ha d’aplicar en el moment
determinat i en el dia que toca, a temes que ajudin a millorar la qualitat de vida del
ciutadà, en èpoques difícils i de crisi com l’actual.
A CiU li sembla totalment encertat el primer fons així com les mesures d’estalvi. Els
150.000 € és una partida molt important, i es detallarà perfectament a què es destinen
els diners, ja sigui al camp de futbol o al pavelló, entre d’altres. Quedarà tot molt ben
detallat i el ciutadà tindrà la percepció que el procés és rigorós i transparent.
En el tema del fons i la contingència per la conjuntura de crisi, explica que l’any passat
una de les propostes era destinar una bossa de diners per fer front al tema d’acció social,
molt necessari. No sap si és casualitat, però es va parlar d’uns imports i avui surten
aquests números, entre el programa d’infància i família i el programa d’atenció directa
social, els 110.000 € és la bossa que van calcular d’uns 100.000 €.
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Pregunta si els diners que es destinen són suficients per atendre la demanda del
municipi amb aquests dos elements. És una partida important i que no els faria res que
fos més gran si la necessitat fos aquesta, per això pregunta si l’import és suficient. És un
dubte que té.
D’altra banda, ha de dir que un tema va lligat amb un altre, i si es té un bon Pla
d’ocupació local que funcioni, es millora i el ciutadà està més recolzat i es poden millorar
d’altres qüestions. En el cas de la formació ocupacional CiU manté el que va dir en el
seu dia a la Junta de Portaveus i a la Comissió, que és una tasca que han de portar a
terme les institucions, però també és cert que l’Administració arriba on arriba i que si es
té aquesta oportunitat i possibilitat de millorar la formació ocupacional localment, això va
en benefici dels ciutadans i és bo. CiU queda a l’espera que tot quedi detallat, no té cap
dubte i sabran l’evolució del tema.
El senyor Martorell continua exposant que un tema que CiU sempre ha defensat i que
moltes vegades l’han acusat de coses que realment no són i és que fan falta polítiques
de foment i no només de l’ocupació, sinó de la promoció econòmica com la partida de
70.000 €, perquè no s’han d’enganyar, les empreses són les que són i estan on estan,
amb temes de crisis important i el que interessa és que les empreses estiguin el més
motivades possible per continuar amb la seva tasca, i perquè continuïn endavant, per
ajudar-les en casos molt puntuals, amb ajuts molt definits, amb transparència i rigorositat,
que és l’important, ja que avui el motor és la feina, per això l’Ajuntament ha d’ajudar amb
allò que es pugui des de l’àmbit local. Té la seva lògica i és important invertir, perquè és
una inversió de la qual recolliran fruits si es destinen diners a aquests tipus de polítiques.
Tot això es pot fer amb el romanent de tresoreria, que permet la dotació pressupostària a
partides, les quals en el pressupost de l’any passat no en tenien de suficient, i per això
s’amplien.
CiU voldria que una part important sortís del pressupost i no del romanent de tresoreria.
Valora molt positivament l’exposat, i vol deixar palès que el romanent de tresoreria forma
part d’uns pressupostos, en els qual no ha tingut la participació que voldria. Una part
pressupostària important hauria pogut sortir dels pressupostos, per això s’absté en la
votació.
La regidora del PP, la senyora Rueda, s’absté en la votació, i no perquè no hi estigui
d’acord amb la majoria de propostes i de partides, sinó per falta de concreció en la
partida del pla ocupacional. No sap de quina manera i a qui es destinarà. Durant el
transcurs del Ple el regidor ha donat una explicació adient, però tot i així considera que la
informació és generalitzada.
El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, exposa que les explicacions que s’han donat tant
per la regidora d’Hisenda com pel coordinador de Política Social com per la resta de
companys de govern, ha estat sincerament prou àmplia per deixar clara quina és la base
de la modificació.
El fet de la singularitat de la modificació fa que s’hagi de dir alguna cosa al respecte i és
que en particular tots els que estan als ajuntaments saben que habitualment per
aquestes dates i no cal tampoc anar gaire lluny, només han de llegir les actes d’alguns
anys, per veure que és habitual que es recorri a les modificacions pressupostàries per
als ajustaments de finals d’any.
Enguany la situació és extraordinària, amb una situació de crisi profunda, que afecta a
multitud de famílies, per això farà una referència inicial a unes de les primeres
modificacions que es plantegen que és precisament a aquesta qüestió, que és buscar un
fons de contingències per a la cojuntura de crisi. Les explicacions han estat prou
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significatives, i buscar una atenció social directa com el programa d’infància i família,
amb el de la pròpia atenció a col·lectius vulnerables desfavorits amb situacions amb perill
d’exclusió social, és prou important i no parlar d’ocupació o no buscar un fons per
fomentar polítiques de promoció econòmica en un context de crisi com aquest, creu que
seria una falta de respecte a la ciutadania, i en aquest sentit utilitzar part del fons del
romanent de tresoreria de l’any passat, que no és poca cosa parlar d’1.800.000 € amb
un romanent de tresoreria positiu vol dir fer una lectura i la lectura ha de ser molt senzilla
i és que hi ha hagut una bona gestió econòmica, s’ha generat un estalvi fruit d’exercicis
anteriors, fet que ha donat un romanent, i a més s’hi ha d’afegir la coherència que en el
seu moment ja es va explicitar i el govern clarament va dir que hi havia la voluntat
d’estalviar aquells diners i guardar-los com aquell que els guarda a la guardioleta per
quan arribés la crisi de veritat poder-los treure si feia falta i utilitzar-los per a aquelles
polítiques d’atenció directa, d’atac directe a la crisi en la mesura que la corporació com
Ajuntament pugui fer front. Queda fora de tota mena de dubte. L’estalvi es va fer i ara cal
utilitzar-lo per atendre aquestes necessitats ciutadanes. No entrarà en detalls perquè
s’ha explicat abastament i seria reiterar allò que ja s’ha dit.
El senyor Tarrés indica que amb l’altra part del fons es dirigirà a les mesures d’estalvi
energètic, en primer lloc per a la reafirmació d’allò que ja s’ha dit. El compromís del
govern hi és, el compromís de l’Ajuntament en adoptar mesures potents d’estalvi
energètic hi és, per això es va aprovar un Pla d’estalvi energètic, i per això es va aprovar
el PAES, que és un document de compromís.
La millor Memòria que queda sempre és la que es recull en la pròpia acta de la sessió
plenària. Això es va dir i es torna a reiterar, per tant aquest compromís s’ha de concretar
en coses puntuals i concretes com s’ha dit en altres intervencions, però que inicialment
han de passar per fer front en allò que és més sagnant des del punt de vista econòmic i
és que la despesa dels equipaments públics és sensiblement a anys llum inferior al de
l’espai urbà, l’espai ciutadà, l’espai públic, per això el més elemental i el més urgent i el
més necessari des del punt de vista de la consecució d’un estalvi de debò és adoptar
mesures que permetin que l’àmbit de l’espai públic els fanals gastin menys i això vol dir
substituir les làmpades com s’ha explicat en alguna intervenció anterior. Vol dir reajustar
els agrupaments de fanals, que és una qüestió de caràcter tècnic. Vol dir portar una
comptabilitat energètica molt rigorosa, cosa que s’està fent d’ençà que hi ha un tècnic
específic que s’encarrega d’aquesta parcel·la de treball i vol dir adoptar totes aquelles
mesures que insisteix que en els fanals del poble perquè es pot treballar amb les
intensitats, amb els horaris, entre d’altres qüestions, que permetin buscar i trobar al final
una retallada en els consums en justa correspondència també de les factures.
No s’ha d’oblidar que el compromís del PAES també ho és amb la implementació
d’energies renovables i en aquest sentit el programa incorporarà la recerca de la millor
solució per trobar mitjançant la utilització d’energies renovables una solució a aquells
equipaments que són de més ús social i, sobretot, de major despesa energètica, com el
camp de futbol i la piscina, que probablement haurà d’esperar a una altra intervenció
més global que no pas estrictament la dels fanals o de les plaques fotovoltàiques.
El senyor Tarrés indica que les mesures estan justificades, que la ciutadania d’alguna
manera les valorarà i que l’Ajuntament com a responsable polític que són tots plegats
faran el màxim d’esforç perquè amb rigor absolutament transparent farà el seguiment,
per aconseguir l’objectiu per al qual han estat posades damunt de la taula, aconseguir
que la gent pateixi menys els efectes de la crisi i tiri endavant amb l’ajut de l’Ajuntament i
amb l’ajut de tots plegats com a societat, perquè s’han d’involucrar i mullar tots, però
aquesta partida evidentment va més enllà de la filosofia, és posar diners concrets per a
formació, per fomentar l’ocupació, per trobar resposta a les situacions particulars
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concretes de famílies, de persones amb noms i cognoms, que tots saben qui són, i que
demà poden ser unes altres, i que estan patint de manera duríssima la crisi econòmica.
Per l’exposat el vot d’ICV-EUA és a favor com a integrant de l’equip de govern, però
també insisteix en la singularitat, l’especificitat i l’extraordinarietat de les partides en
aquests moments de l’any que mai s’havien trobat. Afegeix que s’ha d’abordar la
despesa energètica i la crisi humana que genera la crisi econòmica.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6 (NOPP, CIU, PP)
Per tant i,
Atès l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici que no
disposen de la dotació pressupostària suficient i que no poden demorar-se fins l’exercici
següent.
Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i 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.
Atès el capítol II sobre modificacions de crèdit de les Bases d’Execució del pressupost
vigent.
Atès l’informe d’intervenció.
El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Modificar el Pressupost vigent de l’Ajuntament (MCPle/2/2009) mitjançant crèdit
extraordinari i suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria,
augmentant les partides que tot seguit es relacionen:
Despeses a finançar:

Partida Descripció

Import

2009/2010 FONS DE MESURES ESTALVI ENERGÈTIC

230.000,00

2266.121.22100 Energia elèctrica edificis municipals

30.000,00

2262.511.22100 Energia elèctrica enllumenat públic

50.000,00

2262.511.21006 Programa d’estalvi energètic
2009/2010

FONS
DE
CONTINGÈNCIES
CONJUNTURA DE CRISI

150.000,00
PER

270.000,00

4351.313.22625 Programa infància i família – Acció Social

20.000,00

4351.313.48000 Programa d’atenció directa social – Acció Social

90.000,00

1392.322.14100 Pla d’ocupació local - Servei Local d’Ocupació

70.000,00

1392.322.22611 Formació Ocupacional – Servei Local d’Ocupació

20.000,00
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1393.322.48902

Polítiques de Foment de l’Ocupació - Promoció
70.000,00
Econòmica

Finançament:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87001...............

500.000 €

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

10. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de les Ordenances
fiscals de l’exercici de 2010
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que
l’equip de govern tenint en compte la situació i la crisi econòmica que afecta de manera
global a tota la gent i evidentment a les famílies de Parets, com s’ha comentat al llarg de
la sessió, ha pres la decisió de congelar els impostos i les taxes aquest any, llevat de les
taxes que el fet de no congelar-les ajuden a fer pedagogia d’un consum responsable i
d’aconseguir actuacions cada cop més cíviques, com en el cas de la taxa del
subministrament d’aigua en els trams de consum més alt, en la taxa de retirada de
vehicles, que estan mal aparcats, la d’ocupació de la via pública, en cas de no tenir
permís i de la mateixa manera també les llicències urbanístiques en cas que algú executi
una obra i no demani llicència.
Així com la majoria de les taxes i els impostos es congelen, l’IBI és una excepció, ja que
aquest es troba en període de revisió cadastral i no es pot congelar, però l’equip de
govern ha decidit que tingui un increment mínim. Això vol dir que els ciutadans de Parets
pagaran aquest any el mateix que l’any passat en els impostos d’IAE, en el cas de les
empreses, l’impost de vehicles, plusvàlues, les taxes de gual, la recollida d’escombraries
o taxa mediambiental, taxa del cementiri, taxa de l’aigua en els casos que no siguin els
trams més alts. En els impostos que ha esmentat ningú veurà incrementat el rebut.
Tots han de ser conscients que aquesta decisió implica que l’Ajuntament tal com va
començar a fer l’any passat ha de fer un esforç molt important per continuar reduint
despesa en les diferents àrees i en els serveis per disposar de l’ajuda que es necessitarà
per a les famílies o persones més afectades per les contingències de la crisi.
La senyora Lloret continua explicant que l’IBI no es pot congelar, ja que estan en un
període de revisió cadastral, que va començar l’any 2004 i acabarà al 2013. Per
congelar-lo s’hauria de tenir la revisió ja acabada i aprovada, cosa que fins ara no passa,
però l’Ajuntament baixarà el tipus que s’aplica a l’IBI. Es baixarà del 0,70 al 0,667 i amb
l’aplicació del coeficient s’aconsegueix no incrementar 805 rebuts i que el 85% de les
finques cadastrals tinguin un increment menor de 30 €.
En general si es mira una mostra dels rebuts troben que l’increment mínim és un
augment global de l’1,74%. S’ha de mirar que la recaptació de l’IBI no sigui menor a la de
l’any passat, ja que han de ser realistes i saber que l’any que ve hauran de fer front d’una
banda a l’increment de sou del personal de l’Ajuntament, a la pujada del 2% de l’IVA que
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ha anunciat l’Estat, i també saben que la participació en els tributs de l’Estat baixarà
aproximadament uns 400.000 €, per això i per ser realistes han de realitzar aquest
ajustament. Tot i l’exposat s’ha fet l’esforç per continuar subvencionant i bonificant
algunes taxes o impostos.
Continuaran amb la reducció dels 6 € en la taxa mediambiental a aquells ciutadans que
demostrin bones pràctiques. Es continuarà també amb la bonificació de 50% en l’IBI i en
la gratuïtat de la taxa mediambiental per a les persones pensionistes, majors de 60 anys,
que tenen uns ingressos menors. Continuaran amb les bonificacions de l’IBI del 50%
dels immobles on s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric.
Continuaran amb la bonificació del 50% de l’IBI en els habitatges de protecció oficial.
També les famílies nombroses tindran una reducció del 40% i es continuarà amb el
fraccionament de l’IBI en quatre rebuts tal i com es va fer l’any passat i com aquest any
ha comentat el grup municipal de CiU, que estaria bé que es continués fent i així es farà.
La senyora Lloret indica que aquest any s’introduiran d’altres bonificacions que a part de
mantenir les de l’any passat, que suposen un esforç, també es farà no només amb l’IBI
sinó amb d’altres taxes, i les finques incloses en el Pla especial de protecció
arquitectònica tindran una bonificació de l’IBI i les empreses que incrementin en un
mínim del 5% la mitjana de la seva plantilla amb treballadors amb un contracte indefinit
gaudiran també d’una bonificació de l’IAE del 15%. Els veïns que vegin afectat el seu
gual per obres en la via pública per un termini superior a 10 dies també obtindran una
bonificació en aquesta taxa. És un esforç important tot i que s’ha incrementat l’IBI en un
valor mínim, aquest va acompanyat de totes aquestes bonificacions perquè la gent es
pugui beneficiar.
La senyora Lloret manifesta que per acabar es troben davant de l’aprovació d’unes
Ordenances fiscals que a grans trets proposen la congelació de les taxes i dels impostos
i que proposen un increment baix de l’IBI, que ve marcat per la revisió cadastral i que les
Ordenances recullen l’interès de l’equip de govern de continuar bonificant a les persones
que ho necessiten en taxes com l’IBI, l’IAE, els guals, mediambientals. D’aquesta
manera l’Ajuntament contribueix a què els ciutadans tirin endavant dintre del marc global
de crisi econòmica en què estan immersos. Afegeix que totes les ajudes són bones.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i demana si aquest punt en concret el pot
comentar el seu company. Sap que el ROM no ho permet, però sol·licita si és possible i
si la presidència l’autoritza.
La presidència respon que el ROM sí que ho permet, el que no permet és que el mateix
punt el defensin dues persones del mateix grup.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que fa uns dies, abans que es produís el
debat en comissió del tema de les Ordenances, el seu grup va presentar una proposta,
en el sentit que no hi hauria d’haver cap increment en les Ordenances municipals, ni en
els impostos, ni en les taxes. L’increment ha de ser zero. En el mateix document el
NOPP explicava que respecte al tema de la taxa d’escombraries donava suport a la
proposta que havia fet en un determinat moment CiU, sobre esperar a la seva
modificació en el moment que es produís la nova adjudicació, però el NOPP vol deixar
clar que és un tema que esà disposat a discutir. La resta d’Ordenances semblen que
atesa la situació que s’ha explicat i que tots coneixen de problemàtica social i de l’índex
d’atur tan elevat, s’ha de ser sensible a aquesta qüestió i fer que totes les Ordenances
municipals tinguin un increment zero. És a dir que no tinguin cap mena augment.
Si bé la proposta de l’equip de govern és una proposta en la qual la major part de les
Ordenances municipals no tenen cap increment i per això, recull en part la proposta del
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NOPP, sí que com ja s’ha dit en dos casos és produeix un increment en els casos de l’IBI
i l’aigua. Entén que no s’hauria de produir cap augment, perquè precisament aquests
impostos de l’IBI i la taxa de l’aigua afecten directament a totes i cadascuna de les
famílies del poble. No hi ha ningú que es pugui escapar del rebut de l’aigua i del rebut de
l’IBI, tant si és propietari com si és llogater. Per això aquestes dues Ordenances, que són
les que tenen els padrons més alts sobretot l’IBI, l’aigua no tant, però afecta molt
directament. S’hauria de fer un esforç per acostar-se a l’increment zero.
La regidora d’Hisenda ha explicat que es baixa el tipus. Cada any s’ha baixat, atès que la
base cadastral puja i quan es diu que l’increment que es produirà amb la proposta que
presenta l’equip de govern és al voltant de l’1,74%, no és ben bé així. L’1,74% s’ha
obtingut a partir d’una mostra de només 17 rebuts respecte als 9.000 del padró, perquè
també hi ha els rebuts de la zona industrial. Per això és una mostra que no és gens
representativa. El NOPP va demanar una ampliació de la mostra i l’equip de govern va
dir que no procedia, però que en tot cas sí que hi hauria la possibilitat d’acostar-se més a
l’increment zero, que el NOPP demana i que no s’ha fet. L’equip de govern no és
sensible a fer l’aproximació a l’increment zero respecte a l’IBI.
Pel que fa a l’aigua que s’incrementa el segon bloc, el NOPP creu que no s’ha
d’augmentar, perquè la majoria de famílies salta al segon bloc. Els rebuts que tinguin
només el primer bloc són casos molt puntuals, de finques que no s’hi viu tal com es
demostra a la mostra que s’ha fet, o bé habitatges que només hi viu una o dues persona.
El NOPP no hi està d’acord amb el plantejament que es fa de les dues Ordenances,
perquè avui viuen tots una situació de crisi, amb un atur molt alt, un atur que s’està
semblant al que es va produir als anys 80 i també tots respiren un ambient dins de la
societat civil bastant enterbolit per moltes qüestions i és evident que s’ha d’ajudar a les
famílies que no poden arribar a final de mes i que s’han de destinar molts diners a
Serveis Socials.
Parets està format per moltes famílies obreres i treballadores de classe mitjana i baixa, a
les quals s’hauria d’ajudar amb les Ordenances atesa la situació de crisi actual, perquè
aquest gruix de població no passi en cap moment a la franja de famílies que avui els
seus ingressos ja depenen de Serveis Socials. Per tant aquestes famílies obreres i de
classe mitjana o baixa del municipi han de ser l’objecte clar i directe del gruix de les
Ordenances i en aquests dos punts no s’hi és suficientment sensible tot i que el conjunt
de les altres Ordenances sí.
El NOPP creu que a vegades és necessari mirar-se les coses tal com es miren en una
família, i el que cal és gastar menys i potser no recaptar més. És a dir, recaptar el que
s’hagi de recaptar, però el que sí que és clar és que el pressupost de l’any que ve i les
Ordenances que ara és el punt que es discuteix haurien de ser de congelació. No
s’hauria de pensar en recaptar més, sinó en gastar menys. Aquesta és la filosofia del
NOPP.
La senyora Martí indica que l’increment de sou que es produirà serà molt baix, al voltant
del 0,3%, per això si es té en compte la xifra esmentada per la regidora d’Hisenda, que
l’IBI s’augmentarà l’1,74% de mitjana, que és una xifra que s’ha d’agafar molt amb
pinces, perquè la mostra que s’ha pres no és representativa, però en qualsevol cas, sigui
l’1,74%, sigui el 2% o sigui l’1,5% és una xifra molt distant de l’increment dels sous.
Una altra xifra que sempre està al dia en el debat de les Ordenances fiscals és l’IPC.
L’IPC interanual de setembre a setembre és -1. Per tant aquest índex que altres vegades
s’ha utilitzat per aprovar les Ordenances com la mare del tema, aquesta vegada si
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s’utilitzés no s’hauria de fer increment zero, sinó rebaixar-lo -1, perquè aquest és l’IPC
interanual.
La proposta del NOPP és la d’increment zero i posa sobre la taula la xifra de l’IPC -1. En
aquests moments calen fer moltes reflexions i no fa gaire dies l’Erik Maskin, premi nobel
d’economia, i assessor del president Obama, va fer una conferència a Barcelona. És una
persona allunyada de qualsevol mentalitat de dretes o conservadora, i va dir que en
època de recessió s’han de reduir els impostos. El NOPP ja no diu tant, sinó que s’han
de congelar tots els impostos. Aquesta és la proposta que s’acosta a la presentada per
l’equip de govern, però amb una taxa i un impost no s’hi acosta i són els que més afecten
a la població, per això el vot és d’abstenció.
La regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, indica que és veritat que cada any s’ha baixat el
tipus que s’aplica a l’IBI, però en la seva exposició ella ha dit que aquest any s’ha baixat
més que mai i no que és el primer any que es baixa.
Pel que fa al tema de la revisió cadastral, ja es va explicar a la comissió informativa i a la
Junta de Portaveus, el fet que és impossible congelar l’IBI. Entén la voluntat del grup del
NOPP, però ja han explicat diverses vegades que era del tot impossible, però el que sí
que han fet un esforç perquè l’increment fos mínim i el 85% dels rebuts de l’IBI de les
famílies de Parets s’augmenta entre 0 i 30 €. És un esforç i no es tracta de tenir afany
recaptatori, sinó al revés, intentar que la gent pugui pagar la diferència i tenir diners per
poder afrontar a d’altre gent que possiblement no podrà afrontar temes. Han de ser
realistes. És molt maco dir que no es recapta res i en canvi donar serveis i ajudes. Si hi
ha algú que això ho sàpiga fer, que vingui aquí i ho expliqui.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que no és veritat que l’increment zero
sigui impossible. La regidora d’Hisenda ho ha explicat tot molt bé i el NOPP té les
entendederes normals i ho entén. El NOPP diu que s’hauria d’anar a buscar l’increment
zero o a través del coeficient, perquè si s’aprova, l’equip de govern aplicarà el 0,667,
però potser es podria aplicar el 0,666, que s’acosta més a un increment zero. Perquè si
bé és veritat que no es pot fer increment zero respecte als valors, ja que aquests no
estan establerts, sinó que es dedueixen a partir de la base imposable, però sí que es pot
fer increment zero, si es té en compte la recaptació del padró de l’any passat i la previsió
que es realitza, que com també s’ha dit la recaptació és de 5.500.000 € i la previsió de
5.900.000 €, per tant sí que es preveu un increment. S’hauria pogut fer una previsió
respecte a la congelació del padró, per tant i en primer lloc, sí que ho entén bé i en segon
lloc aproximar-se a l’increment zero és possible.
El regidor de CiU, el senyor Pulido, exposa que el seu grup ha estudiat les taxes
presentades avui i ha arribat a la conclusió, després d’estudiades les dades que hi ha
sobre la taula, que CiU està d’acord amb la filosofia de les taxes pensades i realitzades
en el període que pertoca viure.
Hi ha un punt, que ja ha expressat diverses vegades, com també ho va fer palès a la
Junta de Portaveus, que és l’IBI, que és un impost que està en revisió cadastral, que
grava els béns patrimonials, els habitatges dels ciutadans i és avui per avui l’impost que
més pateix el ciutadà.
CiU està d’acord en què és impossible la congelació, però amb el coeficient que s’aplica,
que va ser del 0,70 i es baixa al 0,667 s’acosta no a una rebaixa de l’IBI, però a un
increment de la rebaixa del coeficient.
El senyor Pulido continua exposant que l’equip de govern actualment i per a aquest
exercici ja té els seus números i les previsions i CiU a part de comentar el tema de l’IBI
no demana res més.
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Indica que CiU està mot satisfet perquè han acceptat la seva proposta de fraccionament
en quatre trimestres de l’impost de l’IBI.
Referent a les altres taxes, ha de dir que pràcticament estan totes congelades. Al 2009
l’impost de vehicles va pujar el 4% i aquest any no s’incrementa. L’impost d’obres va
incrementar-se el 4% també i aquest any tampoc s’augmenta. El gual va pujar el 4% i
aquest any no augmenta. Per tant, la filosofia de les Ordenances s’apropa molt al que
CiU pensa. L’única discrepància que té és en el tema de l’IBI i voldria votar a favor de les
Ordenances, però per aquest tema concret no ho farà.
El senyor Pulido proposa per al proper exercici, perquè aquest ja està tancat, que l’equip
de govern i el senyor alcalde es comprometin a estudiar la manera de manegar el
coeficient a la baixa, perquè sigui menys gravós per al ciutadà. Si l’equip de govern es
compromet a realitzar aquest estudi, i CiU s’ofereix a col·laborar-hi i suposa que la resta
de grups també, pal·liar en la mesura del possible en els propers exercicis que l’impost
de l’IBI sigui el menys gravós per al ciutadà. Si fa això l’equip de govern obtindrà en
aquest moment el vot afirmatiu de CiU, sinó és així el vot serà d’abstenció.
La regidora del PP, la senyora Rueda, exposa que el seu grup dóna suport a la decisió
que hi hagi un increment de les taxes derivades de les accions incíviques d’alguns
ciutadans. Està d’acord amb la resta d’actuacions que s’han pres, ja que considera que
l’equip de govern ha estudiat la millor opció per al temps de crisi actual, per això el seu
vot és favorable a les Ordenances fiscals per al proper exercici.
Pren la paraula la presidència, que posarà una sèrie d’exemples. Porta uns retalls de
premsa sobre municipis que estan en revisió cadastral, com la Garriga, que la revisió
cadastral l’incrementa en un 8,8%. L’Ajuntament de Lliça d’Amunt puja l’IBI en un 4,2% a
causa de la revisió cadastral. L’Ajuntament de Mollet augmenta tots els impostos un 2%.
El plantejament de l’Ajuntament de Parets, com ha explicat molt bé la regidora
d’Hisenda, és de congelació, d’increment zero, en tots els impostos, excepte en l’IBI, que
no arriba al 2%.
Respecte a l’aigua, ha de dir que si el ciutadà en fa un bon ús i no té un consum
excessiu, l’increment és zero, pel que fa a la quota municipal i no els que marca la
Generalitat en aquest sentit. O sigui, que no s’augmenten dos impostos. L’aigua fins a 10
m3 mensuals té un increment zero, si se superen aquests metres cúbics té un augment
d’un 1% i en el cas de tenir una unitat familiar gran, pot demanar que s’incrementi els 10
m3 a 13 m3. O sigui, qui fa un bon ús de l’aigua i l’estalvia en té un increment zero.
En el tema de l’IBI ha de dir que és complex mantenir un increment zero en una revisió
cadastral. Fer-ho significa que hi ha propietats que tenen un augment menor del
coeficient zero. L’equip de govern ha buscat un punt amb un increment mínim durant
l’any 2010 i molts ciutadans només tindran un increment al voltant del 2% i que en
quantitat econòmica no arriba als 10 €.
L’IBI grava el valor patrimonial, per això paga més qui té més valor patrimonial. No sap si
és progressista del tot congelar els impostos en època de crisi, però sí és electoralista. Hi
ha persones amb grans valors patrimonials que també es beneficien i en època de crisi
el que cal és ajudar les persones amb dificultats, per tant els ingressos han d’arribar de
les persones amb renda patrimonial més alta.
Respecte a la proposta de CiU, ha de dir que l’equip de govern planteja i estudia el tema,
i invita a CiU a plantejar i estudiar els increments i els coeficients de les properes
Ordenances, a fi que l’augment de l’IBI sigui menor, però l’equip de govern no oblida que
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té unes responsabilitats de govern amb els projectes que volen desenvolupar. S’ha de
buscar un punt d’equilibri, que s’estudiarà.
La presidència ressalta el tema de les bonificacions que l’Ajuntament concedeix, perquè
hi ha col·lectius molt desfavorits, als quals van adreçades moltes de les bonificacions.
Pel que fa a la taxa mediambiental tenen bonificació els pensionistes i les persones que
viuen soles, que són els col·lectius més desfavorits de tots, perquè no tenen capacitat de
generar ingressos i les seves pensions són mínimes.
Quant al tema de l’IBI tenen una bonificació de 50 €. Dit això, l’Ajuntament realitza una
política social important.
És cert que hi ha un increment mínim en l’IBI, fet que no amaga, i que té com a objectiu
trobar l’equilibri entre les polítiques ha desenvolupar, les demandes socials actuals, i els
ingressos necessaris. Reitera que l’increment és menor, i si es quantifica és de 10 € l’any
de mitjana. O sigui, que l’increment global mitjà que patirà un ciutadà del municipi de
Parets és de 10 €, amb tots els serveis i les bonificacions, de les quals pot gaudir.
Les Ordenances estan pensades per a la població, per a les famílies del municipi, i
l’equip de govern entén que són molt coherents i justes.
El regidor de CiU, el senyor Pulido, indica que respecte a les expressions manifestades
pel senyor alcalde, ha de dir que ningú ha negat ni posat en tela de judici el tema de les
bonificacions, ni que les Ordenances no siguin socials. CiU ha manifestat que
pràcticament estava d’acord amb la filosofia de les Ordenances. És el que ha dit des del
primer moment i en l’únic que ha mostrat desacord és en el tema de l’IBI.
És evident que aquest Ajuntament ha de donar uns serveis i que aquests serveis cada
any costen més diners. Per això CiU ha fet aquesta proposta, que agraeix que s’hagi
acceptat fer aquest estudi per als propers exercicis, ja que en el proper l’equip de govern
ja ha tancat els números, i tenen les seves previsions fetes, per això CiU no
desestabilitza res, però per als propers exercicis que l’equip de govern no té els números
tancats es poden buscar fórmules perquè l’IBI sigui menys gravós per al ciutadà.
L’alcalde ha dit una cosa que li ha sobtat, i encara que hi està d’acord ho vol matisar. Ha
dit que ha de pagar més qui té més, fet que és evident que paga el que més té, perquè el
valor cadastral d’una finca no és el mateix que el d’una altra. Un senyor amb un
patrimoni “x” amb més poder adquisitiu, la seva finca val “x” diners i un senyor que té
menys poder adquisitiu i que només té un piset, paga menys. Per això, encara que es
toqui l’IBI el que més té seguirà pagant més, perquè el valor la finca i el valor cadastral
és més elevat.
El senyor Pulido agraeix sincerament l’acceptació i el compromís que ha pres l’alcalde.
CiU ja ha ofert la seva col·laboració per a la realització d’un estudi.
CiU no ha presentat ni 10 ni 11 propostes, sinó que únicament s’ha centrat en una,
perquè aquestes taxes són realment socials, que reflecteixen la situació actual, i CiU
només s’ha centrat en la taxa de l’IBI, que crea el desacord.
Ja sap que ni l’alcalde ni l’equip de govern tenen cap obligació de donar cap tipus de
mostreig, però agraeix l’atenció que hagin facilitat una petita mostra i que l’alcalde
prengui el compromís adoptat en ferm per a les properes taxes.
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Les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU, PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (NOPP)
Per tant i,
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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
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.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les
entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Atès el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals atribueix als municipis les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, la titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se en l’esmentat text
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legal que dites facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori del
qual estigui integrat el municipi.
Vist l’informe d’Intervenció.
El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció
i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici
2010 i següents.
Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’article 15 – Calendari
fiscal, l’apartat 1 de l’article 34 – Pagament de la multa, l’apartat 3 de l’article 37 –
Òrgans de recaptació i l’apartat 1 de l’article 42 – Ajornaments i fraccionaments, és
coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí
Oficial de la Província de 29 de setembre de 2009.
2. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Núm.:
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26

Ordenances Fiscals
Impost sobre Béns Immobles
Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre Increment de valor dels Terrenys de naturalesa urbana
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol
actuació en la via pública del paviment o les voreres
Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal.lacions
anàlogues
Taxa per les Entrades de Vehicles a través de les Voreres, i les reserves de
Via Pública per a Aparcament, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de
qualsevol mena
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les Activitats i les instal·lacions
Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida selectiva,
orgànica, tractament i eliminació de residus
Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Taxa pel subministrament d’aigua
Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per Llicències Urbanístiques
Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats
defectuosament o abusivament en la Via Pública
Taxa per la recollida de gossos i gats
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
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27
31
35

Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en
establiments municipals
Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives
Taxa per al Servei de transport urbà

3. Aprovar la modificació dels criteris socioeconòmics del barem d’ajuts socials.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades o que
s’aproven per primer cop, 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 les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, 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.
5. Els acords definitius en matèria d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2010, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data de 29 de setembre de 2009, es farà
públic l’adaptació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
2) Es publicarà el text íntegre de la resta d’Ordenances que es modifiquen
relacionades en els acords precedents.

11. Mocions de la Junta de Portaveus
Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que la Junta de Portaveus en data 3
de novembre de 2009 va acordar per unanimitat, una moció que fa referència a donar
suport a l’adhesió de l’Ajuntament a la sol·licitud de la Creu Sant Jordi, que atorga la
Generalitat de Catalunya al missioner Jordi Mas i Castells en reconeixement a la tasca
de cooperació que ha desenvolupat al llarg del temps en les zones més empobrides del
Camerun.
La presidència afegeix que la moció la va presentar el Consell Comarcal per a la seva
aprovació.

12. Precs i preguntes
12.1. Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i pregunta com està
l’inici de les obres del pàrking de l’escola Lluís Piquer, perquè la situació és
problemàtica, com també el possible o no possible accés des d’allà als pavellons.
12.2. La senyora Martí pregunta per l’IBI que paga la zona de Bendibérica i la zona
central, per allò de què els que més tenen paguen mes, per això estaria bé saber l’IBI
que paguen aquests solars, que fa temps que estan en expectativa urbanística.
12.3. La senyora Martí explica que no fa gaire dies la Generalitat va acordar incloure
Gallecs en el PEIN i atès que això es produeix, quan fa pocs dies l’Ajuntament ha pres
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un acord respecte a la línia de 25 kv, que travessa per zones de Gallecs, de Parets i
d’altres. Pregunta si es reconsiderarà aquesta situació i si es tornarà a valorar o es
demanarà una valoració respecte a fer passar la línia pel Cim Vallès.
12.4. La senyora Martí explica que es va constituir la Fundació “Creixem llegint”, però
no ha tornat a sentir res més. Atès que estan en una situació que sembla que no és
gaire oportú crear organismes nous, el NOPP prega que es reconsideri la situació,
que no es tiri endavant la fundació per la complexitat que suposa i pel que ja s’ha vist
que fa més d’un any que es va crear i que no s’ha fet res. Prega que la Biblioteca de
Can Butjosa mantingui les seves característiques com a infantil i juvenil i passi a la
Diputació de Barcelona, fet que comportaria una millor gestió i un estalvi municipal
important.
12.5. La senyora Martí indica que amb pocs diners es podria fer una millora important
a la sala de vetlla del cementiri, sobretot per poder donar comoditat als familiars. Si es
millorés el mobiliari s’aconseguiria una major comoditat per als familiars. Prega
aquesta millora, perquè quantitativament no és gaire important i aportaria un benefici i
una repercussió bona.
12.6. La senyora Martí prega que s’estudiï habilitar un nou espai per al jutjat de pau,
perquè estan en una situació bastant prehistòrica, molt congestionat. És un espai molt
petit, que no està adequat a les funcions que desenvolupa ni al nombre d’habitants
que té el municipi de Parets. El jutjat hauria de tenir més espai, un espai digne per als
casaments i un espai més digne per treballar i atendre el ciutadà. Seria important que
s’estudiés el tema i l’ampliació es podria executar en el mateix edifici. Segur que té un
cost econòmic important, però seria important que es tirés endavant i que es pugui
executar quan hi hagi disponibilitat econòmica.
El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que respecte a les obres del
pàrking de l’escola Lluís Piquer, ha de reconèixer un cert retard i que estan en
condicions d’adjudicar les obres aquest any. S’ha repensat més d’una vegada el
projecte, ja que sembla senzill, però no és així, perquè és un projecte que preveu
l’accés des de l’avinguda de Catalunya a la zona baixa del pavelló, habilitar
l’aparcament a la banda baixa i utilitzar aquest espai que es fa servir d’aparcament
massiu, utilitzar-lo més de plaça o mixt entre aparcament i plaça.
Per pal·liar una mica els inconvenients que patia, aquest estiu s’ha fet l’esforç
d’habilitar una vorera de 1,5 m que s’integrarà en el projecte. És un projecte que cal
pensar-lo dues vegades per habilitar i estudiar la mobilitat que ha de generar
l’aparcament.
Té dibuixos que espera poder ensenyar i esborranys que estan bastant avançats i
espera que abans de finals d’any es pugui adjudicar com a mínim una part, perquè sí
que és veritat que el projecte en el seu conjunt com el pressupost previst no dóna per
poder acabar-lo o fer íntegrament el projecte que s’està plantejant.
El senyor Lucio Gat manifesta que pel que fa al tema de Gallecs, entén que es
pregunta si es valora o es pot repensar el projecte o pla especial que es va presentar
pel tema del traçat de la línia d’alta o mitja tensió. Indica que es va explicar
àmpliament en el Ple la posició i valoració de l’equip de govern. Avui ha repassat
l’acta de l’esmentat Ple, en què es va dir que Gallecs ha de contribuir al
desenvolupament de la pròpia societat i ho ha de fer d’una manera equilibrada. El
soterrament de la línia d’alta tensió per donar cobertura energètica al futur hospital de
Mollet i també al potencial que han de tenir alguns polígons industrials, no només de
Parets, sinó d’altres localitat veïnes. Creu que no és una proposta descabellada ni
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desafortunada, sinó una proposta equilibrada, entre la parcel·lació de Gallecs i la
instal·lació de la línia, per això no cal donar més voltes i començar a valorar coses que
en el seu dia ja es va fer.
El Ple va acordar un pla especial segregat. Els altres ajuntaments afectats havien
d’aprovar la resta i per això és un tema que avança en la línia que es va acordar al
Ple.
La regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, explica que pel que fa al prec sobre que la
Biblioteca de Can Butjosa passi a ser de la Diputació, ha de dir que l’equip de govern
creu en aquesta fundació i amb la biblioteca, i la tasca que ha de desenvolupar la
Fundació “Creixem Llegint”, que ara es comença a desenvolupar i que s’està
treballant de manera interna. L’equip de govern aposta per la seva singularitat i per
preservar el valor que té la Biblioteca de Can Butjosa i la seva continuació amb la
Fundació “Creixem Llegint”. No només Parets la valorà així, sinó que fora del municipi
a nivell estatal la biblioteca rep el mateix valor que l’equip de govern li dóna.
La presidència indica que la resta de precs i preguntes es tindran en consideració.
12.7. El regidor de CiU, el senyor Martorell, pregunta pel calendari de recollida de
fulles de l’arbrat, perquè encara que la tardor ha arribat més tard, hi ha molt carrers
plens de fulles, que molesten bastant perquè ha vingut de sobte i el ciutadà no té la
percepció que es desenvolupi una actuació ràpida per treure les fulles de l’arbrat.
Pregunta si hi ha un calendari i si s’ha donat alguna ordre en exclusiva en llocs on la
situació és bastant greu, perquè hi ha un tipus d’arbrat que la fulla és més gran i
complica la situació.
12.8. El senyor Martorell pregunta si l’equip de govern té previst instal·lar enllumenat
en el tram final, entre el carrer Badalona, i Cal Jardiner. És palès que s’està donant a
Cal Jardiner un ús que abans no tenia. Els ciutadans arriba a Cal Jardiner en cotxe i el
tram que va del carrer Badalona fins a Cal Jardiner, que és un tram molt ample i molt
maco, en el qual es pot aparcar molt bé està a les fosques. Pregunta per la previsió de
l’equip de govern d’enllumenar aquest tros, perquè quedi en consonància amb el que
és Cal Jardiner.
12.9. El senyor Martorell reitera una pregunta ja formulada en el seu dia, la qual no ha
obtingut resposta. Pregunta si hi ha una política d’ús d’aigua reciclada per a rec, tant
si és municipal com privat, ja que en el seu dia es va dir que es faria un estudi de la
viabilitat de tenir una xarxa paral·lela o similar, que es pogués utilitzar aigua
reutilitzada per al rec tan dels parcs i jardins com privats. Pregunta si s’ha fet alguna
gestió en aquest sentit i sinó de cara a l’estalvi d’aigua de boca, que és la que
realment es paga i és cara, si el rec de parcs i jardins del municipi, en comptes de fer
servir recs automàtics connectats a xarxa es poden fer a través de cubes o cisterna
com fan molt municipis que no tenen aquest servei.
La presidència indica que el regidor de Serveis pren nota de la recollida de fulles de
l’arbrat i s’intentarà intensificar la recollida i fer una actuació més àmplia.
Pren nota del tema de la instal·lació de l’enllumenat entre el carrer Badalona i Cal
Jardiner i el regidor de Serveis en pren nota del tema de l’aigua.
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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