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

Caràcter: ordinari 
Data: 11 de març de 2008 
Horari: de 20.15 h 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 
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde 
Susanna Villa Puig, regidora 
Raquel García Mesa, regidora 
Ricard March Ascaso, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Amèlia Marquino Tocado, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU 
Francisco Pulido Sánchez, regidor  
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA 
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 
Excusa l’assistència 

José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP 
 
 

ORDRE DEL DIA 

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

Serveis Personals 

2. Aprovar, si correspon, la signatura d’un conveni amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a l’assumpció de les 
competències delegades relacionades amb el procés de preinscripció i 
admissió d’infants als centres sufragats amb fons públics. 

3. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial del Reglament que regula les normes 
de preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol de Parets del 
Vallès sufragades amb fons públics.  

Serveis Generals 

4. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a la interposició del recurs 
contenciós administratiu contra la Resolució dictada per la Dirección General de 
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Coordinació Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

5. Aprovar, si procedeix, l’expedient de descripció de l’escut de Parets del Vallès. 

6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2007 de l’Ajuntament 
i del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès. 

7. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit número 1/2008. 

Serveis Territorials 

8. Donar compte de les peticions efectuades a la Diputació de Barcelona en el 
marc de la “Xarxa Municipis de Qualitat” (infraestructures i equipaments locals). 

9. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern relatiu a informar favorablement 
el contingut del document d’objectius i propòsits generals del Pla director 
urbanístic per a la  reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària. 

10. Sol·licitar, si correspon, la inclusió de l’Ajuntament de Parets del Vallès en la 
Xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge i aprovar la minuta del conveni. 

11. Sol·licitar, si procedeix, la inclusió de l’Ajuntament de Parets del Vallès en la 
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i aprovar la minuta del conveni. 

 
12. Precs i preguntes. 

 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix el manifest de 10 de març, relatiu a l’atemptat 
comès el 3 de març a la localitat guipuscoana d’Arrasate-Mondragón: 

“Arran de l’atemptat comès el 3 de març a la localitat guipuscoana d’Arrasate-
Mondragón on va perdre la vida l’exregidor socialista del municipi, Isaías Carrasco, 
volem fer palès el rebuig més absolut al terrorisme i refermar el nostre compromís 
amb la democràcia i la llibertat, uns valors que són patrimoni de tots els ciutadans 
que practiquen la convivència pacífica. 

Volem expressar el nostre sentiment de dolor i solidaritzar-nos amb els familiars i 
amics de la víctima, alhora que demanem la unitat de totes les forces 
democràtiques en la lluita contra el terrorisme.  

Igualment, manifestem el nostre convenciment que les forces de seguretat 
aconseguiran detenir i posar a disposició de la justícia als responsables de 
l’atemptat perquè compleixin la condemna que mereixen pel crim que han comès. 

Tot i la indignació que ens provoca aquesta acció criminal d’ETA, amb la qual 
pretenia pertorbar el procés electoral, fem una nova crida al diàleg i a la defensa de 
l’estat de dret, les llibertats i la democràcia. 

Precisament, la millor resposta ciutadana que es podia donar als terroristes va ser 
la gran participació electoral que es va registrar ahir, en una jornada que es va 
desenvolupar amb absoluta normalitat. 

En una societat que ha rebutjat reiteradament ETA, manifestem novament el nostre 
compromís per acabar amb el terrorisme i aconseguir definitivament la pau. 

Parets del Vallès, 10 de març de 2008” 
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Desenvolupament de la sessió 

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

El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT aprova els esborranys de les actes dels 
dies 24 de gener i 12 de febrer de 2008. 

 

Serveis Personals 

2. Aprovar, si correspon, la signatura d’un conveni amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a l’assumpció de les 
competències delegades relacionades amb el procés de preinscripció i 
admissió d’infants als centres sufragats amb fons públics 

L’alcalde en funcions i regidor d’Educació, el senyor Torio, explica que el conveni 
que es presenta regula el Decret de 2008, sobre l’educació infantil de 0 a 6 anys. 
En aquest cas de 3 a 6 anys està totalment regulat i hi ha un procés que depèn 
directament del Departament per a l’admissió dels alumnes de totes les escoles 
concertades i sostingudes amb fons públics, que és tot el que es fa als mesos 
d’abril i maig. 

L’aplicació de 0 a 3 anys i les úniques escoles sostingudes amb fons públics són 
les tres escoles bressol municipal. 

El conveni manifesta que està d’acord amb la regulació del Decret de 2006 i que la 
Generalitat pot delegar en les llars d’infants les competències relacionades en els 
consells de participació, que és l’equivalent als consells escolars de les escoles 
bressol. 

L’Ajuntament presenta la proposta d’assumir com Ajuntament les competències 
relacionades amb el procés de preinscripció i d’admissió d’infants als centres 
d’ensenyament sufragats amb fons públics. En aquest cas les tres escoles bressol 
municipals i assumir també les competències relacionades amb el consell de 
participació de les llars d’infants públiques, relacionades amb el cicle de 0 a 3 anys. 

L’assumpció d’aquestes competències no comporta la transferència de recursos 
del Departament d’Educació i es continua amb la política de subvencions, però és 
competència dels pares i de l’Ajuntament l’assumpció de la resta de les despeses, 
no com els alumnes a partir de 3 anys, que el cos és de zero en totes les escoles 
públiques i concertades. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que el seu grup vota a favor perquè 
entén que el Reglament és necessari. Fa uns mesos es va portar al Ple i ara 
només s’ha d’aprovar el conveni que tracta sobre fer prevaler la proximitat del 
municipi i l’Ajuntament que coneix molt bé la realitat del municipi per afavorir les 
places per als infants del poble. Entén que el conveni és bo i que ajudarà a regular i 
afavorir a les famílies municipis. És una proposta correcta i per això CiU vota a 
favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup està a favor que se 
subscrigui el conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat, que 
regularà el procés de preinscripció i d’admissió d’infants en els centres. És 
convenient i bo per a l’evolució de la matrícula dels nens i de l’adscripció de 
cadascun dels infants del municipi, de cadascuna de les llars d’infants. 
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El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, exposa que el seu grup està totalment a 
favor de la proposta perquè en primer lloc permet determinar les bases que han de 
regular el procés de preinscripció i matriculació, i en segon lloc, perquè és un repte 
que ve de lluny i per tant en aquests moments es converteix en una oportunitat. 

Amb independència que Iniciativa està a favor de la proposta, ja que és de pura 
lògica que en un debat d’aquest tipus no està demés deixar constància una vegada 
més, perquè així ho ha reivindicat la seva força política que continuen pendents i 
no és una qüestió de responsabilitat de l’Ajuntament, sinó del Departament 
d’Educació, d’abordar d’una manera més decidida l’avanç cap a la gratuïtat de les 
escoles de 0 a 3 anys, fet que encara queda a llarg termini i que continua sent un 
dels dèficits de la societat. 

En qualsevol dels casos també insisteix en l’idea que Iniciativa ha matisat moltes 
vegades. Cada any quan el Departament d’Educació redacta el Decret sobre 
l’admissió d’alumnes deixa a l’oblit la major part de pobles de Catalunya en tant 
que no s’afronta la necessitat d’abordar amb valentia el fet de dotar a tothom 
d’oficines locals de matriculació, fet que a Iniciativa li agradaria. 

Sap que aquest és un debat que s’escapa de la franja d’edat de 0 a 3 anys, però en 
un moment com aquest, en què es parla que per aquesta edat hi ha aquesta 
possibilitat, també és el moment de situar en el debat el tema del repte d’una 
possible i futura oficina local de matriculació per al nivell de primària, entre altres 
qüestions, perquè la realitat és tossuda i gairebé el 90% i algunes vegades més del 
90% de l’alumnat nouvingut al llarg del curs escolar es concentra estrictament en 
les escoles públiques. El tema que hi hagi una equiparació real, una dotació real i 
un repartiment equitatiu dels alumnes nouvinguts entre els diferents centres 
escolars és una qüestió que s’hauria d’abordar. Ja sap que no és el motiu del 
conveni, ja que aquest tracta sobre els infants de 0 a 3 anys i està d’acord en el fet 
que és un pas endavant, però és important que tots plegats facin aquesta reflexió. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que en data 20 de desembre de 2007 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la 
sol·licitud de la delegació de competències per a les escoles bressol municipals, 
corresponents al procés de preinscripció i admissió d’alumnes així com la 
relacionada amb els consells de participació al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

Atès el conveni que ens ha fet arribar el Departament d’Educació per l’assumpció 
de les esmentades competències. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la signatura d’un conveni que s’adjunta entre el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Parets del Vallès per a l’assumpció 
de les competències delegades relacionades amb el procés de preinscripció i 
admissió d’infants als centres sufragats amb fons públics, i les relacionades amb el 
consell de participació de les llars d’infants públiques. 

2. Facultar àmpliament l’alcalde Joan Seguer Tomàs, perquè en representació de 
l’Ajuntament signi la documentació necessària en execució del present acord. 

3. Traslladar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Annex 

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS PER A L’ASSUMPCIÓ DE 
LES COMPETÈNCIES DELEGADES RELACIONADES AMB EL PROCÉS DE 
PREINSCRIPCIÓ I ADMISSIÓ D’INFANTS ALS CENTRES SUFRAGATS AMB FONS 
PÚBLICS, I LES RELACIONADES AMB EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LES 
LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES 

 

Barcelona, 15 de gener de 2008 

 

REUNITS 

D’una banda, la senyora Maria Dolors Rius i Benito, secretària general del Departament 
d’Educació, en exercici de les facultats delegades per la Resolució EDU/2/2008, de 2 de 
gener de 2008, per la qual es modifiquen les resolucions EDU/4208/2006, DE 21 de 
desembre, i EDU 3279/2007, de 25 d’octubre, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d’Educació (DOGC número 5040, de 03.01.2008). 

D’altra banda, l’Il·lustríssim senyor Joan Seguer i Tomàs, en qualitat d’alcalde president de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, en virtut de l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

Les parts reconeixent-se mútuament capacitat per obrar acorden subscriure aquest conveni 
i 

 

MANIFESTEN 

1. Que d’acord amb l’article 18 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, l’òrgan de participació de la 
comunitat educativa en el govern dels centres públics d’educació infantil de primer cicle és 
el consell de participació. 

2. Que les competències relacionades amb els consells de participació de les llars d’infants 
es poden delegar als ajuntaments que les vulguin assumir, d’acord amb el títol XII del Text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, amb les particularitats que es recullen a l’article 20 del Decret 282/2006, 
esmentat. 

3. Que l’article 18.2 del Decret 282/2006, sobre les llars d’infants públiques, preveu que 
l’Ajuntament que tingui delegades aquestes competències ha de regular la participació de la 
comunitat educativa i de l’administració local en el control i la gestió de la llar d’infants i que, 
en cas de no dur-se a terme cap regulació específica, s’han d’aplicar les previsions de 
l’article 18 esmentat. 

4. Que l’article 20.1 del Decret 282/2006, preveu que es poden delegar als ajuntaments les 
competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants als centres 
sufragats amb fons públics. 

5. Que segons l’article 20.2 a) del Decret 282/2006, la delegació de competències és 
efectiva des de la data en què es formalitzi la seva acceptació mitjançant conveni. 

En conseqüència, les parts acorden les següents 
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CLÀUSULES 

A) l’Ajuntament de Parets del Vallès assumeix les competències relacionades amb el 
procés de preinscripció i admissió d’infants als centres en els ensenyaments sufragats amb 
fons públics, que es deleguen per l’article 20.1 a) del Decret 282/2006, de 4 de juliol. 

Així mateix, l’Ajuntament de Parets del Vallès assumeix les competències de l’article 18, 
relacionades amb els consells de participació de les llars d’infants públiques en relació al 
primer cicle de l’educació infantil i que es deleguen per l’article 20.1 c) del decret esmentat. 

B) L’Ajuntament de Parets del Vallès pot regular la participació de la comunitat educativa de 
l’administració local en el control i la gestió de les llard d’infants. 

Els consells de participació de les llars d’infants constituïts amb anterioritat a la signatura 
d’aquest conveni podran adaptar la seva composició a la regulació que efectuï l’Ajuntament. 

C) L’assumpció d’aquestes competències per part de l’Ajuntament de Parets del Vallès no 
comporta la transferència de recursos del Departament d’Educació. 

D) La delegació té efectes des de la signatura d’aquest conveni i té caràcter indefinit. 

E) Les qüestions litigioses sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes 
d’aquest conveni que no es puguin resoldre de mutu acord s’han de resoldre per la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

F) Són causes de resolució d’aquest conveni: 

a) El mutu acord de les part, manifestat per escrit. 
b) la denúncia per incompliment d’alguna de les parts. 
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts. 
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent. 

Per què així consti, en prova de conformitat i acceptació, les parts referenciades signen 
aquest conveni per duplicat exemplar a un sol efecte en el lloc i data indicats al 
començament. 

 

3. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial del Reglament que regula 
les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles 
bressol de Parets del Vallès sufragades amb fons públics  

El regidor d’Educació, el senyor Torio, explica que el Reglament que es proposa es 
refereix a la regulació de les tres escoles municipals el Petit Cirerer, el Cirerer i la 
Cuna. 

El Reglament es compon de nou articles, amb una disposició addicional que ve a 
dir que si en aquest Reglament hi ha alguna cosa no regulada o han tingut algun 
oblit, se sotmetran a la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya, de la 
qual han agafat la majoria dels elements principals del Reglament i l’Ajuntament ha 
afegit alguns punts indicatius de la població. 

L’objecte del Reglament és la regulació de l’admissió d’infants de les escoles 
bressol de Parets finançades amb fons públics i com s’entenen aquestes escoles 
regulades pel Decret 2006 de la Generalitat. 

L’article número 2 tracta sobre les condicions d’edat per a l’admissió. Per exemple 
les escoles bressol municipals no admeten infants que no hagin nascut abans de 
l’1 d’abril, a fi que a l’hora d’entrar en setembre tinguin quatre mesos. 

El Reglament regula l’oferta de places i el calendari del període de preinscripció, la 
publicitat, els criteris d’admissió, els criteris generals com l’assistència de germans 
en el centre, la proximitat del domicili tenint en compte que Parets és un districte 
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únic i totes les persones empadronades a Parets són objecte d’aquest districte; la 
renda anual de la unitat familiar, la discapacitat de l’alumne o la sol·licitud conjunta 
de dos o més germans. 

Preveu criteris complementaris com família nombrosa o malalties cròniques, 
determinades per la Generalitat. 

El Reglament disposa el que s’entén per unitat familiar, per recursos econòmics de 
la unitat familiar, la proximitat del domicili, que és tot el poble de Parets, la 
proximitat del lloc de treball per aquelles famílies que no són de Parets, però que 
acrediten que hi treballen a Parets, l’assistència de germans, l’assistència de pares 
o tutors legals que treballen al centre educatiu, que és una norma d’obligada 
aplicació en aquest curs, perquè abans hi havia problemes amb persones que 
treballaven en un centre, i els seus fills no podien entrar. Amb la normativa nova es 
pretén afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar. La condició legal de família 
nombrosa o la malaltia crònica que deien. 

El senyor Torio continua explicant que l’article sisè del Reglament sobre el 
procediment d’adjudicació de places, no varia en el Reglament que hi havia. 

L’article setè regula la matrícula i l’article novè la presentació de recursos, que els 
valorarà el consell de participació, que és l’òrgan suprem de direcció de les escoles 
bressol municipals i que substitueix amb un altre nom al consell escolar de les 
altres escoles d’infantil, primària i secundària. 

La disposició addicional indica que si hi ha algun punt amb el qual no s’està d’acord 
prevaldrà la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya. 

El barem i el calendari de preinscripció s’aprovarà en cada curs escolars igual que 
les Ordenances, i els criteris són els següents: 

 Existència de germans o germanes matriculats en el moment de presentar la 
sol·licitud de preinscripció o de pares o tutors legals que treballin a les escoles 
bressol municipals 

40 
punts 

Proximitat del domicili 75 
punts 

Domicili de treball dels pares dins del municipi 20 
punts 

Beneficiari de la renda mínima d’inserció 10 
punts 

Discapacitats de: l’alumne, pare, mare tutor un germà o una germana més de 
33% 

10 
punts 

Sol·licitud conjunta de dos o més germans 5 
punts 

 
criteris complementaris: 
 

Família nombrosa 15 
punts 

Malaltia crònica  de l’alumne/a que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic 

10 
punts 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió l’alcalde, que demana disculpes pel 
seu retard produït per l’assistència a un acte institucional. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que 
una vegada que es té el plantejament cal regular el que avui es porta al Ple. 
Bàsicament tots els punts són correctes, i ajudaran a reglar i regular les normes de 
preinscripció que fan una aposta decidida per afavorir els elements de caire més 
proper al ciutadà, que permetrà tenir un estudi acurat en cada cas i sempre en 
benefici dels propis ciutadans i de les persones que desenvolupin una tasca de 
treball al municipi. El Reglament bàsicament és complet i CiU vota a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, explica que el seu grup també està a favor 
de la proposta, encara que farà algunes matisacions. 

La primera referent al títol del Reglament. Creu que hi ha una errada important que 
s’ha de corregir. El títol diu “Reglament que regula les normes de preinscripció i 
matrícula de l’alumnat de les escoles bressol sufragades amb fons públic de Parets 
del Vallès” i hi hauria de posar: “Reglament que regula les normes de preinscripció i 
matrícula de l’alumnat de les escoles bressol de Parets del Vallès sufragades amb 
fons públics”, ja que sinó sembla que els fons públics siguin de Parets. 

Una segona qüestió tracta sobre els criteris complementaris de l’annex I. El NOPP 
entén que a més de família nombrosa hauria de preveure la família monoparental 
amb dos o més fills. És un tema que es va comentar que es podia incloure més 
endavant. És una qüestió a valorar i tenir en compte. 

La tercera qüestió és conèixer com se substituirà el document que ja existia. No 
sap si tenia la categoria de reglament, però hi havia unes normes de preinscripció. 
Pregunta si aquestes queden sense efecte, ja que se substituiran per aquest 
Reglament. 

La senyora Martí indica que seria bo comentar aquest tema amb les AMPA de les 
escoles bressol i també amb el consell escolar. Fa poc que es va reunir el consell 
escolar i aquest tema no es va comentar. 

Potser és interessant que com hi ha un segon punt a la proposta de sotmetre 
l’acord a informació pública, mentre s’aprova i se sotmet a informació seria prudent 
i bo fer una consulta amb les AMPA de les escoles o amb el consell escolar. Amb 
un dels dos potser és suficient, ja que només afecta a un sector de la població 
escolar. Afegeix que seria bo tenir en compte les qüestions exposades, però en tot 
cas el NOPP vota a favor. 

El regidor d’Educació, el senyor Torio, indica que referent al canvi del títol no hi ha 
cap problema en efectuar-lo i així evitar confusions. 

Pel que fa a les famílies monoparentals amb dos o més fills, explica que 
l’Ajuntament va consultar el tema amb el Departament i van respondre que ho 
estaven valorant i que més endavant si decidien afegir-lo farien el mateix que amb 
les famílies nombroses de donar un títol. Actualment les famílies nombroses que no 
tenen el títol, malgrat que ensenyin el llibre de família i consti que tenen tres o més 
fills no hi poden optar, perquè tenen l’obligació de presentar aquest títol. 

El Reglament es farà arribar als consells de participació, que és el referent del 
consell escolar en les escoles bressol, tenen aquest nom, i està format per la 
direcció de les escoles, representants del professorat, representants dels pares i un 
representant de l’Ajuntament. 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

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 

 

9 

Cada any es discuteix en la majoria de les AMPA a fi que les normes d’inscripció 
siguin més clares, justes i equitatives possibles. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que és interessant que es tingui en 
compte aquesta qüestió, ja que sotmetre l’acord a informació pública sense 
consultar-lo abans amb les AMPA no és el procediment més adequat. Mentre està 
exposat a informació pública es poden introduir les modificacions que es creguin 
convenients, però en tot cas considera que s’ha de garantir que les AMPA de les 
escoles bressol tinguin coneixement del Reglament abans de l’aprovació definitiva. 

El regidor d’Iniciativa, el senyor Tarrés, indica que el seu grup està d’acord amb el 
Reglament, tal com va expressar a la comissió informativa prèvia a la sessió 
plenària.  

Lamenta que el Departament d’Educació no hagi efectuat l’equiparació entre les 
famílies monoparentals amb dos o més fills i la família nombrosa i que no s’hagi 
produït de manera voluntària i automàtica. Espera que el Departament rectifiqui la 
posició al més aviat possible i en aquest sentit reitera que la bondat del Reglament 
és prou manifesta. 

Constata que fins ara els criteris sobre la regulació de les matrícules s’han 
consensuat amb les diferents escoles bressol municipals i no té el menor dubte que 
d’ara en endavant es continuarà treballant en el mateix sentit. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que el Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer cicle de l’educació 
infantil (0-3 anys) i els requisits dels centres i, en concret, l’article 20 del citat Decret 
que estableix la possibilitat de delegar unes determinades competències als 
ajuntaments. 

Atès que l’Ajuntament de Parets del Vallès ha assumit la competència en matèria 
d’admissió d’alumnat del primer cicle d’educació infantil dels centres públics, així 
com la relacionada amb els consells de participació de les escoles bressol 
mitjançant conveni aprovat pel Ple municipal de data 11 de març d’enguany. 

Atès el Decret 75/2007, de 27 de març, la disposició addicional quarta, estableix 
que els ajuntaments que han assumit la competència en matèria d’admissió 
d’alumnat del primer cicle d’educació infantil dels centres públics es regiran pels 
criteris establerts en aquest Decret i per la resta que estableixin en exercici de les 
seves competències i podran elaborar el seu propi barem per a cada un d’ells. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el Reglament que regula les normes de preinscripció i 
matrícula de l’alumnat de les escoles bressol de Parets del Vallès sufragades amb 
fons públics.  

2. Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
diaris de major difusió i en els diferents mitjans d’informació i comunicació de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, per un termini de trenta dies, per a la formulació 
de reclamacions i suggeriments, transcorregut el qual si no se n’han presentat es 
tindran per aprovats definitivament sense necessitat de nou acord. 
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Annex 

REGLAMENT QUE REGULA LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE 
L’ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL DE PARETS DEL VALLÈS SUFRAGADES 
AMB FONS PÚBLICS  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
D’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer cicle de l’educació 
infantil (0-3 anys) i els requisits dels centres i, en concret, l’article 20 del citat Decret que 
estableix la possibilitat de delegar unes determinades competències als ajuntaments. 
 
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha assumit la competència en matèria d’admissió 
d’alumnat del primer cicle d’educació infantil dels centres públics, així com la relacionada 
amb les consells de participació de les escoles bressol mitjançant conveni aprovat pel Ple 
Municipal en sessió celebrada en data 11 de març de 2008 
 
El Decret 75/2007, de 27 de març, a la Disposició Addicional quarta, estableix que els 
ajuntaments que han assumit la competència en matèria d’admissió d’alumnat del primer 
cicle d’educació infantil dels centres públics es regiran pels criteris establerts en aquest 
Decret i per la resta que estableixin en exercici de les seves competències i podran elaborar 
el seu propi barem per a cada un d’ells. 

Article1. Objecte 

1. Aquestes normes regulen l'admissió d'infants de les escoles bressol de la ciutat 
finançades amb fons públics 

 
2. S'entén per servei d'escola bressol aquell que té per objecte l'atenció educativa 

apropiada als infants de 0 a 3 anys, de conformitat amb la normativa aplicable  
 
3. Queden exclosos de la present regulació el servei de menjador i els altres serveis que 

existeixen o puguin existir a les escoles bressol municipals 

Article 2. Condicions d’edat per a l’admissió 

1. Podran ser admesos els infants que no hagin complert, o que no compleixin, tres anys 
durant l'any natural en què es sol·liciti la incorporació 

 
2. Per a ser admès l’infant ha de tenir, com a mínim, complerts els quatre mesos d’edat l’1 

de setembre de l’any natural en què es sol·liciti la incorporació. (Decret 75/2007, article 
18) 

 
3. En cap cas no s'admetran sol·licituds de preinscripció respecte dels no nascuts abans 

que finalitzi el període de presentació de sol·licituds 

Article 3. Oferta de places i calendari del procés de preinscripció 

1. Cada curs escolar l'Ajuntament de Parets del Vallès farà pública l’oferta de places 
escolars de les escoles bressol sufragades amb fons públics. 

 
2. Cada curs escolar l'Ajuntament fixarà, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 

per a cada centre: 
 

a. El calendari del procés de preinscripció i admissió d’alumnes, així com el lloc, el dia i 
l’hora del sorteig públic 
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b. Els llocs i horaris de presentació de les sol·licituds de preinscripció 
 

c. Els criteris d'admissió, llur puntuació i la documentació a aportar en fer la 
preinscripció per a cada curs escolar que actualitzarà anualment l’Annex 1 

 

Article 4. Publicitat 

1. Cada curs escolar l’Ajuntament, a través de la direcció exposarà al públic, en els 
diferents centres, un anunci en el que hi figurarà la informació a què es refereix l’article 
anterior 

 

Article 5. Criteris d’admissió 

1. Seran criteris d’admissió els que fixa en aquest Reglament l’Ajuntament, així com els 
que venen establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que 
són els següents: 

 
- Criteris generals 

- Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o 
tutors legals que hi treballen 

- Proximitat del domicili de l’alumne o alumna o, si s’escau, proximitat del lloc de 
treball de la persona sol·licitant. 

- Renda anual de la unitat familiar 
- Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, o un germà o una germana 
- Sol·licitud conjunta de dos o més germans 
 

- Criteris complementaris 
- Formar part de família nombrosa 
- Tenir una malaltia crònica  de l’alumne o alumna que afecti al seu sistema 

digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 
 
2. Als efectes anteriors, i quan escaigui, es tindrà en compte el següent: 
 

- Unitat familiar: S'entén per unitat familiar el conjunt de persones que conviuen 
unides amb l'alumne per vincle de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, 
incloent-hi les persones unides als progenitors per matrimoni o anàloga relació 
d'afectivitat. Quan l'infant estigui sota tutela o guarda legals o sota guarda de fet, la 
unitat familiar estarà integrada pel tutor o guardador, legal o de fet, el seu cònjuge o 
persona unida per anàloga relació d'afectivitat i els altres parents per consanguinitat 
o afinitat de primer grau. 

 
- Recursos econòmics de la unitat familiar: Es prendrà en consideració aquest 

criteri en el cas que el pare, mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la 
renda mínima d’inserció. El període a considerar serà l’any natural immediatament 
precedent a l’obertura del procés de preinscripció. 

 
- Proximitat del domicili de l’alumne: Es prendrà en consideració el domicili de 

l'alumne i el dels seus dos progenitors o, si és el cas, el del progenitor i persona 
unida per matrimoni o anàloga relació d'afectivitat. 
Quan l'infant estigui sota tutela o guarda legals o sota guarda de fet, el domicili a 
considerar serà el de l'alumne i el del tutor o guardador, legal o de fet, i el seu 
cònjuge o persona unida per anàloga relació d'afectivitat.  
Pel que fa a la proximitat del domicili, el municipi es considera zona única. 
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- Proximitat del lloc de treball: Es prendrà en consideració el lloc de treball situat al 
municipi de Parets del Vallès. A aquests efectes, es tindrà en compte el lloc de 
treball dels progenitors, tutors o guardadors legals o de fet. 

- Existència de germans o germanes matriculats al centre: S'entén que l'alumnat 
té germans o germanes matriculats al centre quan aquests hi són matriculats en el 
moment en què es presenta la sol·licitud d'admissió. 

 
- Existència de pares o tutors legals que treballen al centre educatiu: S'entén 

que un pare, mare o tutors legals hi treballen quan en el moment de presentar la 
sol·licitud de preinscripció exerceixen en el centre una activitat continuada 
emparada amb un contracte laboral o administratiu amb el titular del centre. 

 
- Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans: Quan l’alumne o 

alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el pare, la 
mare, tutor o tutora, un germà o germana de l’alumne o alumna acrediti una 
discapacitat igual o superior al 33% També es consideren afectats per una 
discapacitat en grau igual o superior al 33% els pensionistes de la seguretat social 
que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, 
absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes passives que tenen 
reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al 
servei o inutilitat. 

 
- Condició legal de família nombrosa: s’aplicarà aquest criteri sempre que l’infant 

formi part de família nombrosa. 
 
- Malaltia crònica de l’alumne: es prendrà en consideració aquella malaltia 

acreditada amb un informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de 
salut o amb un certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de 
Metges. 

Article 6. Procediment d’adjudicació de plaça 

1. Per ordenar les sol·licituds d'admissió i gestionar els llocs escolars del centre quan el 
nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen: 
a. Els criteris generals de prioritat. 
b. Si escau, els criteris complementaris, d'acord amb el barem establert a l’Annex 1 

d’aquest Reglament. 
 
2. En cas d’empat de puntuació es realitzarà un sorteig per tal d’establir l’ordre 

corresponent. D’una bossa amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions 
consecutives, introduint de nou cada xifra a la bossa després de cada extracció. Així 
s’obtenen les xifres primera, segona, fins a la novena, d’un nombre entre 000.000.000 i 
el 999.999.999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el 
quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la 
divisió. 

 
3. Per resolució del Regidor d’Educació es declararan aprovades les llistes definitives. 

Article 7. Matrícula 

1. Les matrícules dels infants inclosos a les relacions definitives que siguin adjudicataris 
de plaça, hauran de formalitzar-se dins el període que s'indiqui en l'anunci.  

 
2. La no formalització de la matrícula determinarà la baixa automàtica en la relació 

definitiva, amb pèrdua del dret a la plaça adjudicada, sense necessitat de prèvia 
comunicació a l'interessat. 
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3. Durant el període oficial de preinscripció i matrícula s’oferirà, als que no hagin obtingut 

plaça en l’escola bressol municipal triada en primera opció, la possibilitat de matricular-
se en l’escola triada en segona o tercera opció si hi ha vacants del grup que li 
correspon. L’alumne haurà d’estar durant tot el curs al mateix centre educatiu i no podrà 
canviar d’escola fins el curs següent. 

 

Article 8. Matrícula dels infants en llistes d’espera 

1. Un cop s’han assignat totes les places, es formarà una llista d’espera a cada escola 
bressol, amb els alumnes que han quedat sense plaça 

 
2. Les sol·licituds fora de termini s’incorporaran per rigorós ordre d’entrada a la llista 

d’espera del centre que correspongui 
 
3. Quan es produeix una baixa en una escola bressol, l’ordre d’admissió per obtenir plaça 

serà: 
a. Sol·licitud feta al centre on s’ha produït la baixa, de la seva llista d’espera per ordre 

de puntuació 
b. Sol·licituds fetes als altres dos centres per ordre de puntuació 
c. Sol·licituds fora de termini per data de sol·licitud 

 
4. Les matrícules dels infants inclosos a les llistes d'espera als quals correspongui cobrir 

baixes, hauran de formalitzar-se dins el termini màxim de cinc dies hàbils des de la 
comunicació a les famílies.   

 
5. Si la comunicació amb la família fos impossible o la resposta fos negativa, comportaria 

la baixa automàtica de la llista d’espera, amb pèrdua del dret a la plaça destinada a ser 
coberta. 

 
6. La no formalització de la matrícula determinarà la baixa automàtica en la llista d'espera, 

amb pèrdua del dret a la plaça destinada a ser coberta, sense necessitat de nova 
comunicació a l'interessat. 

Article 9. Presentació de recursos 

1. Contra la relació d'alumnat definitivament admès es podrà interposar recurs potestatiu 
de reposició, dins el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seva publicació.  

 
2. També podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu, dins el termini 

de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació.  
 
3. L'anterior s'entén sense perjudici de qualsevol altre recurs que els interessats estimin 

més adient. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Pel que fa a allò no regulat en aquest Reglament s’estarà a la normativa establerta per la 
Generalitat de Catalunya. 
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ANNEX I 
 
Barem i calendari de preinscripció i matrícula del curs 2008-2009 
 

Barem d’adjudicació de places curs 2008-09 

CRITERIS GENERALS PRIORITARIS 
Existència de germans o germanes matriculats en el moment de 
presentar la sol·licitud de preinscripció o de pares o tutors legals 
que treballin a les escoles bressol municipals 

40 
punts 

Proximitat del domicili 75 
punts 

Domicili de treball dels pares dins del municipi 20 
punts 

Beneficiari de la renda mínima d’inserció 10 
punts 

Discapacitats de: l’alumne, pare, mare tutor un germà o una 
germana més de 33% 

10 
punts 

Sol·licitud conjunta de dos o més germans 5 
punts 

 
CRITERIS COMPLEMENTARIS 

Família nombrosa 15 
punts 

Malaltia crònica  de l’alumne/a que afecti al seu sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic 

10 
punts 

 

Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos (fotocòpies i 
originals) 

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació 
 
– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador 

o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de 
persones estrangeres. 
L'alumnat estranger podrà acreditar les dades d'identificació i filiació amb el document 
d'identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d'origen. Quan l'alumnat 
estranger no pugui aportar algun document, es considerarà la documentació alternativa 
que aporti per acreditar les diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà 
el director o titular del centre i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre 
la seva acceptació. En tots els casos que es demana original i còpia, l'original es 
retornarà un cop contrastat amb la còpia que se'n presenta. 

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació (només s'ha de 
presentar si s'al·leguen) 

– Existència de germans o germanes matriculats al centre educatiu o de pares o 
tutors legals que hi treballen 
- El centre ho comprovarà directament, per tant no cal presentar cap document 
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– Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o, si s'escau, proximitat del lloc de 
treball de la persona sol·licitant 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on 

consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 
Només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la 
persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de 
persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o 
alumna on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la 
renovació del DNI o comunicació amb registre d'entrada del canvi de domicili a la 
Delegació del Govern en cas de persones estrangeres. 

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà 
mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a 
l'efecte per l'empresa. 

 
– Renda anual de la unitat familiar 

- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda 
mínima d'inserció. 

 
– Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora, o germans. 

- Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament d'Acció social i 
Ciutadania de la persona que al·legui aquesta condició. També s'admetran els 
certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) 
o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas en el 
certificat s' haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. 

 
– Condició legal de família nombrosa 

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. 
 

– Malaltia crònica de l'alumne o alumna, que afecti al sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs. 
- Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat 

mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació 
corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna està 
diagnosticat o diagnosticada d'una malaltia crònica que afecta al seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s'especifiqui de quina 
malaltia es tracta. 

 
– Sol·licitud conjunta de dos o més germans 

- En el cas que dos o més germans presentin sol·licitud conjunta cal marcar la casella 
a totes les sol·licituds 

 
– Tots aquells documents que acreditin el dret a punts. 

 

La falsedat o el frau en les dades aportades comportarà, la invalidació dels drets de prioritat 
que puguin correspondre. 
Qualsevol informació que no es justifiqui documentalment no computarà a efectes de 
baremació. 
 

Dates de preinscripció i matrícula 

Preinscripció: del 5 al 16 de maig 
Sorteig de desempat per ordenar llistes d’admissió: 21 maig a les 12h a Can Rajoler 
Publicació llistes provisionals d’admesos: 26 de maig 
Lliurament dels fulls de reclamació: 28 i 29 de maig 
Publicació de llistes definitives: 4 de juny 
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Matrícula: del 9 al 16 de juny 
 
Parets del Vallès, 11 de març de 2008 
 

Serveis Generals 

4. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a la interposició del 
recurs contenciós administratiu contra la Resolució dictada per la 
Dirección General de Coordinació Financiera con las Entidades 
Locales, del Ministerio de Economía y Hacienda 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que el present punt tracta 
sobre el Decret d’Alcaldia, pel qual es va interposar recurs contenciós administratiu 
conjuntament amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
contra una resolució de data 20 de desembre, de la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals, per la qual es va desestimar la 
petició formulada per l’Ajuntament, corresponent a un import de 76.974,06 €, 
equivalent a les quotes bonificades de l’impost sobre béns immobles dels anys 
2004 a 2007, que ha deixat de percebre l’Ajuntament, en relació a la 
concessionària de l’autopista, Autopista Concesionaria Española, SA. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que encara que el present punt només 
és un donar compte, vol manifestar que s’han de defensar amb tota la força els 
drets de la corporació, i en aquest cas és més que legítim presentar el contenciós, 
ja que Acesa és una empresa i el seu negoci és l’autopista, que ocupa part del 
territori de Parets, per això han de cotitzar com tothom. Els impostos s’han de 
pagar. És bo fer-se sentir, presentar el contenciós i guanyar-lo, perquè d’alguna 
manera es faria justícia. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que el seu grup està totalment a 
favor i de fet alguna vegada ha demanat que el tema s’ha agilités i es procedís com 
fos a la liquidació de l’IBI, que com ja s’ha dit, és una quantitat i una superfície 
important, que ocupa del municipi per desenvolupar una activitat privada, encara 
que sigui una activitat d’infraestructures. 

Si qualsevol empresa o particular ha de fer front a les despeses corresponents a 
l’impost de l’IBI, és un cas molt clar que l’empresa ACESA ha de liquidar l’impost i 
no fer ús de la bonificació del 95% que va tenir en el moment inicial de la concessió 
i que després amb les pròrrogues no va anar així, malgrat que hi ha dificultats 
interpretatives, però l’Ajuntament ha de defensar aquest import important i no 
només els diners, sinó també el dret a poder liquidar l’impost. Afegeix que el NOPP 
està totalment d’acord tal com ja havia demanat el grup en altres ocasions. 

El regidor d’Iniciativa, el senyor Tarrés, entén que tothom ha de ser igual davant de 
la llei i és un autèntic espectacle que una empresa com aquesta, per molta 
infraestructura que gestioni no pagui com tothom ni com tots els altres centres de 
treball i totes les activitats econòmiques amb els corresponents impostos i més 
quan un sector cada vegada més important per la ciutadania percep la 
concessionària de les autopistes més que com empresa com una sangonera. En 
aquest sentit només faltaria que no es reclamin els impostos que no s’ha dignat a 
pagar mai. Aquest contenciós és una bona manera d’intentar aconseguir, si més 
no, trobar una escletxa per la qual els ajuntaments que aposten per aquesta via 
puguin recuperar algun diner dels molts que es troben a faltar, gràcies entre d’altres 
qüestions a activitats com aquesta. 
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El portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, subscriu totalment tot el que 
s’ha manifestat. El seu grup està per la via que qualsevol activitat econòmica al 
municipi contribueixi com ho fan totes, per justícia. 

Parets no té cap tipus de compensació en el peatge de la Llagosta i mentre estigui 
aquesta barrera de la Llagosta que paga tothom és de justícia social demanar que 
l’activitat econòmica contribueixi amb la part que pertoca. 

El plenari es dóna per assabentat del Decret d’Alcaldia següent: 

“Interposició del recurs contenciós administratiu contra la Resolució de data 
20 de desembre de 2007, de la Dirección General de Coordinación Financiera 
con las Entidades Locales, del Ministerio de Economía y Hacienda, 
denegatòria de la petició de compensació a aquest Ajuntament, per 
concessió de beneficis fiscals en l’Impost sobre béns immobles, i designació 
de lletrat i procurador. 

S’ha notificat a l’Ajuntament de Parets del Vallès la Resolució de data 20 de 
desembre de 2007, dictada per la Dirección General de Coordinación Financiera con 
las Entidades Locales, del Ministerio de Economía y Hacienda, mitjançant la qual es 
denega la compensació sol·licitada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, a favor d’aquest Ajuntament, corresponent a l’import de 
76.974,06 €, equivalent a les quotes bonificades de l’Impost sobre béns immobles 
dels anys 2004 a 2007, que no ha percebut l’Ajuntament i a abonar per la 
concessionària de l’autopista (Autopistas Concesionaria Española, S.A.U. –ACESA-), 
en el terme municipal de Parets del Vallès, amb relació a la finca amb referència 
cadastral 0017080 00DG30B-0001/MX, així com dels corresponents interessos, i per 
les quantitats que no ha percebut el municipi, de l’esmentada concessionària, per tot 
el temps que duri la concessió. 

L’esmentada petició de compensació va ser efectuada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les facultats de gestió i 
recaptació de l’Impost sobre béns immobles delegades per l’Ajuntament de Parets 
del Vallès a la Diputació de Barcelona, en ús de les quals també havia reconegut el 
benefici fiscal en la quota de l’Impost sobre béns immobles – referit als immobles 
destinats a autopistes de peatge -, l’import del qual constitueix l’objecte de la 
compensació. 

Aquesta Administració està disconforme amb l’esmentada Resolució, i resulta 
procedent interposar, conjuntament amb l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, recurs contenciós administratiu contra la mateixa, així com 
efectuar la designació del lletrat i procurador que han d’assumir la direcció tècnica i la 
representació d’aquesta Administració, respectivament, en el corresponent 
procediment. 

Per l’exposat, la Presidència, fent ús de les facultats que té atribuïdes, 

Resolc: 

1. Interposar recurs contenciós administratiu, conjuntament amb l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, contra la Resolució de data 20 de 
desembre de 2007, dictada per la Dirección General de Coordinación Financiera con 
las Entidades Locales, del Ministerio de Economía y Hacienda, mitjançant la qual 
denega la compensació sol·licitada per l’esmentat Organisme, a favor d’aquest 
Ajuntament, corresponent a l’import de 76.974,06 €, equivalent a les quotes 
bonificades de l’Impost sobre béns immobles dels anys 2004 a 2007, que ha deixat 
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de percebre l’Ajuntament i a abonar per la concessionària de l’autopista (Autopistas 
Concesionaria Española, S.A.U. –ACESA-), en el terme municipal de Parets del 
Vallès, amb relació a la finca amb referència cadastral 0017080 00DG30B-0001/MX, 
així com els corresponents interessos, i per les quantitats deixades de percebre per 
aquest municipi, de l’esmentada concessionària, per tot el temps que duri la 
concessió. 

2. Designar el lletrat senyor Enric Mas López i al procurador dels tribunals senyor 
Argimiro Vázquez Guillén per a què es faci càrrec, respectivament, de la direcció 
tècnica i la representació d’aquesta Administració en el procediment de referència. 

3. Facultar el lletrat senyor Enric Mas López a fi d’efectuar els tràmits necessaris per a 
diligenciar els impresos corresponents a la taxa per a l’exercici de la potestat 
jurisdiccional en els ordres civil i contenciós administratiu. 

4. Posar en coneixement la present resolució al Ple de la corporació en la primera 
sessió que tingui lloc. 

Parets del Vallès, 13 de febrer de 2008” 

 
5. Aprovar, si procedeix, l’expedient de descripció de l’escut de Parets 
del Vallès 

Prèvia la vènia, el secretari explica que el present punt tracta sobre continuar amb 
el procediment ja iniciat el 20 de desembre, de conformitat amb el Reglament de 
símbols i el Registre d’Ens Locals de Catalunya, i vist que no hi ha hagut cap mena 
d’al·legació al respecte en el termini d’exposició pública, es tracta d’aprovar 
l’expedient de descripció de l’escut i donar trasllat a la Generalitat a fi i efecte que 
s’aprovi definitivament la descripció de l’escut de Parets del Vallès. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que el seu grup està totalment d’acord 
amb la proposta, tal com ja va manifestar a l’inici de l’expedient, perquè és 
necessari reglar l’escut de Parets, a fi que actuï en representació del municipi allà 
on hi vagi. 

Com que no s’han presentat reclamacions ni al·legacions de cap tipus, l’expedient 
està totalment correcte i com més aviat es tanqui l’expedient més aviat es gaudirà 
de l’escut. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup està totalment 
d’acord. 

El regidor d’Iniciativa, el senyor Tarrés, manifesta que està totalment d’acord. En el 
seu moment es va començar el procés d’adaptació de l’escut a la normativa vigent i 
és un tema que va més enllà del simbòlic. És un pas imprescindible adaptar-se a la 
normativa, fet que ja s’havia d’haver fet fa temps, i espera que no només ben aviat 
es faci ús, sinó que la ciutadania es faci seu l’escut al més aviat possible. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 20 de desembre de 2007 va 
aprovar iniciar l’expedient de modificació de l’escut de Parets del Vallès. 

Atès que l’esmentat expedient s’ha sotmès a informació pública durant un termini 
de trenta dies mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 3136, de 15 de gener de 2008. 

Atès que en l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions ni al·legacions. 
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El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar l’expedient de descripció de l’escut de Parets del Vallès, de conformitat 
amb allò que assenyala l’article 40.2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel 
qual es regula la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de 
Catalunya. 

2. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions 
Públiques. 

 

6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2007 de 
l’Ajuntament i del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del 
Vallès 

Prèvia la vènia, intervé la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i manifesta que pel 
que fa a la liquidació de 2007, dir que s’explicarà de manera més extensa a la 
Comissió Especial de Comptes, que tindrà lloc més endavant. En aquesta sessió 
vol fer un parell d’apunts. El primer, que el resultat pressupostari de l’exercici 2007 
ha estat positiu, tant pel que fa a l’Ajuntament com al Patronat Municipal 
d’Ensenyament. 

Una vegada que s’ha fet la diferència entre els drets i les obligacions reconegudes i 
els ajustaments obligatoris que s’han de realitzar de despeses de finançament, per 
despeses generals, les desviacions de finançament negatives i les positives el 
resultat de l’Ajuntament és d’1.623.413,26 € i el del Patronat Municipal 
d’Ensenyament de 1.885,54 €. 

Respecte al romanent de tresoreria, i aquí s’avança al proper punt del Ple, dir que 
el a data 31 de desembre de 2007 ha estat de 822.754,15 €. Aquest romanent 
prové de majors ingressos i de menors despeses sobre les previsions finals. 

Quant a les despeses corrents del capítol I al IV, en el tancament de l’exercici 
queden anul·lades les fases AD amb saldo, de manera que el saldo disponible de 
totes les partides del pressupost al tancament resulta una diferència de crèdits 
definitius d’obligacions reconegudes de 350.000 €, principalment procedents del 
capítol II. 

Pel que fa a la part dels ingressos correspon a majors drets reconeguts sobre les 
previsions definitives principalment procedents de l’impost sobre construccions i 
obres, de capítol II, i la taxa per llicències urbanístiques, al Fons Nacional de 
Cooperació i la participació en el Fons de Cooperació de Catalunya. 

El plenari es dóna per assabentat de les liquidacions del Pressupost de l’exercici 
2007, de l’Ajuntament de Parets del Vallès i el Patronat Municipal d’Ensenyament, 
aprovades per la Junta de Govern de 28 de febrer de 2008, amb el literal següent: 

 “Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2007 de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès 

Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del Pressupost de 
l’exercici de 2007 d’aquest Ajuntament. 

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

Atès que la competència per a l’aprovació de la liquidació dels pressupostos ha estat 
delegada per l’Alcalde-President a la Comissió de Govern. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2007 de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, el resum de la qual és la següent: 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

1. Total operacions no 
financeres 

 

19.880.449,12 

 

20.393.734,61 

 

2. Actius financers 0,00 0,00  

3. Passius financers 1.800.000,00 1.885.147,24  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
SENSE AJUSTAR (1+2+3) 

 

21.680.449,12 

 

22.278.881,85 

 

- 598.432,73 

4. Despeses finançades amb 
RT per a despeses generals 

   

931.396,69 

5. Desviacions de finançament 
negatives 

   

3.181.224,64 

6. Desviacions de finançament 
positives 

   

1.890.775,34 

AJUSTOS (4+5-6)   2.221.845,99 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT  

   

1.623.413,26 

    
ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2007 
 
1.- FONS LÍQUIDS  4.654.306,10 
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 3.711.605,82 
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 4.748.018,55 
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 3.617.893,37 
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 413.019,12 
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  2.382.120,10 
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III) 

 
822.754,15 
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2. Donar compte en el proper Ple que es celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord amb 
allò que disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals. 

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

 

 “Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2007 del Patronat Municipal 
d’Ensenyament de Parets del Vallès 

Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del Pressupost de 
l’exercici de 2007 del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès. 

Atès l’informe de la interventora de Fons. 

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

Atès que la competència per a l’aprovació de la liquidació dels pressupostos ha estat 
delegada per l’Alcalde-President a la Comissió de Govern. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2007 del Patronat Municipal 
d’Ensenyament de Parets del Vallès, el resum de la qual és la següent: 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

1. Total operacions no 
financeres 

 

2.986.066,71 

 

3.034.611,17 

 

2. Actius financers 0,00 0,00  

3. Passius financers 0,00 0,00  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
SENSE AJUSTAR (1+2+3) 

 

2.986.066,71 

 

3.034.611,17 

 

- 48.544,46 

4. Despeses finançades amb 
RT per a despeses generals 

   

46.818,19 

5. Desviacions de finançament 
negatives 

   

3.895,79 

6. Desviacions de finançament 
positives 

   

283,98 

AJUSTOS (4+5-6)   50.430,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT  

   

1.885,54 
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   ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2007 
 
1.- FONS LÍQUIDS  7.764,25 
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 462.872,64 
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 451.728,37 
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 18.908,52 
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 5.478,79 
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  5.501,24 
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III) 

 
7.928,49 

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

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

 

7. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit número 1/2008 

Pren la paraula la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i explica que la modificació 
de crèdits del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2008 ascendeix a un 
import de 576.555,24 €, que es finança íntegrament amb el romanent de tresoreria 
per a despeses generals. El romanent un cop s’ha fet el tancament de la liquidació 
del pressupost, tal i com ha dit anteriorment ascendeix a la quantitat de 822.754,15 
€. 

La proposta d’acord consta de tres punts. El primer punt de la proposta tracta 
d’aprovar el reconeixement de crèdit de diverses despeses corrents executades al 
2007 i que han d’imputar-se al pressupost de 2008. Aquestes despeses 
corresponen bàsicament a dues àrees, l’Àrea de Serveis Generals i  a l’Àrea de 
Serveis Territorials. Dins de l’Àrea de Serveis Generals, concretament Recursos 
Humans i Seguretat Ciutadana. 

Pel que fa a Recursos Humans, es tracta de dues factures de finals d’any amb un 
import de 7.613,28 €, referents al servei de prevenció personal de l’Ajuntament i el 
subministrament d’articles diversos. Totes dues són del capítol I, que no es van 
incloure a la modificació del pressupost del 8 de novembre de 2007, que en aquell 
moment era per un import de 190.000 €. 

Pel que fa a Seguretat Ciutadana l’import de la despesa és de 10.255,75 €, de 
factures de capítol 2, que són despeses en béns corrents i serveis, repartides en 
diverses partides que van des de manteniment a vestuari de la Policia o d’altres 
despeses de menor quantia. 

En aquest cas concret, cal destacar que al 2007 el Programa de Seguretat 
Ciutadana incloïa Policia i Protecció Civil. Aquest desajust d’uns 10.000 € ve donat 
perquè la despesa de protecció civil ha estat superior a la prevista inicialment i per 
vinculació jurídica ha agafat crèdit de les sí previstes corresponents al que és 
pròpiament Policia Local, per això algunes de les factures de final d’exercici han 
quedat pendents d’aplicar al pressupost. Perquè això no torni a passar en el 
pressupost de 2008, s’ha adoptat la mesura de desvincular a nivell pressupostari el 
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servei de Protecció Civil de la Policia i s’ha incrementat la subvenció d’aquesta 
associació de 13.446 € a 29.500 €, que representa un augment d’uns 16.000 €. 

L’Àrea de Serveis Territorials, concretament Serveis Urbans i Urbanisme, pel que 
fa a Urbanisme hi ha una factura de 1.856 € d’aixecament d’un plànol topogràfic 
dels carrers propers a l’escola Pompeu Fabra, i la resta correspon a Serveis 
Urbans, on hi ha el gruix de la modificació per un valor de 556.830,21 €. 
D’aquestes cal distingir bàsicament dos tipus de despesa, la despesa que fa 
referència a contractes i la despesa que fa referència a manteniment i una part 
petita que més endavant comentarà a què fa referència. 

Pel que fa als contractes dir que són un 43%, per tant uns 240.000 €. Són factures 
en què sí hi havia previsió pressupostària, una fase comptable AD a inici de 
l’exercici, però el seu saldo a 31 de desembre de 2007 ha estat insuficient. Els 
contractes són els relatius a serveis funeraris, neteja, climatització d’edificis, 
esporga i manteniment d’escosells, fumigació d’arbres, recs, manteniment del llac i 
fons ornamentals, antigrafiti, recollida d’escombraries i cànons, manteniment dels 
semàfors. 

Respecte a aquests contractes i com a mesura adoptada en el pressupost de 2008 
ha estat preveure en inici per al 2008 aquestes despeses que són ampliacions i 
millores dels contractes, a banda de les pròpies d’increment d’IPC o revisió de 
preus, passant d’una previsió de 2.059.500 € al 2007 a 2.597.000 € al 2008 per a 
aquestes partides, és a dir, una previsió a l’alça de 538.000 €. 

Quant als manteniments ocupen un 50%, essent uns 280.000 €, i són despeses 
centrades en actuacions en la via pública, espais verds i edificis municipals, de les 
quals una part considerable són actuacions no previstes que han estat executades 
durant l’exercici que han estat considerades manteniments, però que corresponen 
a l’antiga inversió de reposició, pel que fa al manteniment i conservació de la xarxa 
i l’enllumenat, manteniment de vehicles, manteniment i conservació del cementiri, 
espais verds, zones verdes dels polígons, xarxa viària, senyalització de la via 
pública, i pintat d’edificis i una petita part que suposa un 7%, amb uns 36.000 € 
restants que provenen d’altres despeses de menor quantia, que van des de 
subministrament a activitats concretes de caire mediambiental. 

Pel que fa al segon i tercer punt de la proposta d’acord, dir que respon a la 
sistemàtica de qualsevol altra modificació de crèdit, en les quals en primer lloc es 
detalla partida per partida l’import del suplement de crèdit i el seu finançament, que 
en aquest cas és íntegrament amb el romanent de tresoreria i en segon lloc s’inicia 
el període d’informació pública als efectes de presentació de reclamacions, els 
quals si passats quinze dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província no hi ha cap reclamació s’entendrà aprovada la proposta. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, explica que després de revisar per sobre 
l’expedient, perquè no han tingut gairebé temps per estudiar-lo a fons, han arribat a 
la conclusió del que el seu grup ha intentat posar damunt de la taula quan parlen 
de romanents de tresoreria. 

Entén que els pressupostos poden variar. De fet sempre es fan modificacions dels 
pressupostos perquè es queden curts, altres vegades perquè hi ha un romanent 
determinat que ajuda a resoldre qüestions que no s’han pogut resoldre o que no 
estaven incloses al pressupost. 

D’altra banda, CiU sempre ha defensat que els romanents de tresoreria han de 
servir per eixugar deute. L’Ajuntament de Parets té un deute important, controlat 
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dintre d’uns paràmetres normals, però té aquest deute que creix, perquè tot el tema 
financer està canviant a causa de l’alça del tipus d’interès. CiU entendria i veuria 
lògic destinar una part del romanent de tresoreria a eixugar el crèdit. 

El senyor Martorell continua explicant que són moltes les partides i pagaments de 
serveis que no estaven coberts, ni pressupostats i s’han hagut d’executar per un 
motiu o un altre i ja que es té aquest romanent val la pena utilitzar-lo. 

Reitera que a CiU li hagués agradat que una part de l’import es destinés a eixugar 
deute com ha comentat abans. 

És positiu que el nou reglament permeti separar manteniment d’inversions, tal com 
CiU ha comentat altres vegades. S’ha de veure de manera clara i precisa què és 
manteniment i què és inversió. Per l’exposat CiU s’absté. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que en la modificació el 
pressupost es proposa una modificació molt petita del capítol I i fonamentalment tot 
el paquet de les modificacions està en el capítol II, sobretot en temes de servei i de 
manteniment. 

Si es compara el que es posa com a suplement de crèdit, que s’ha detallat i les 
factures que hi ha a la relació comptable, es veu que són factures de l’any passat 
que no caben en el que s’havia pressupostat a l’any 2007. Això vol dir que la 
desviació és important, amb 576.000 € i indica clarament que s’ha portat a terme 
una mala gestió del pressupost durant l’any 2007, ja que s’ha gastat més del que 
s’havia pressupostat. 

Si s’hagués realitzat un seguiment ajustat del compliment de les partides 
pressupostàries i cada àrea hagués fet un seguiment del que s’havia pressupostat i 
el que podia gastar, probablement aquesta desviació no s’hagués produït tot i que 
evidentment desviacions sempre hi ha, ja que sempre poden sortir imprevistos i 
despeses no previstes. 

La senyora Martí continua explicant que l’any passat va ser un any d’eleccions i el 
capítol II i la via pública van requerir moltes despeses per millorar la imatge pública 
del poble. 

Vol preguntar algunes qüestions, perquè observa al capítol II despeses 
corresponents a vestuari. Desviar-se amb més de 5.000 € en vestuari és desviar-se 
molt, o sigui que s’ha hagut de vestir a molta gent. 

Desviar-se en 44.000 € en neteja viària és desviar-se molt. Els contracte de rec 
s’ha desviat en 11.573.000 €, també és desviar-se molt. El contracte de recollida 
d’escombraries es desvia en 97.232 €. El manteniment i la conservació de la xarxa 
d’enllumenat es desvia en 17.000 €, per no dir d’altres partides molt més importants 
com el manteniment i la conservació dels espais verds, amb 101.000 €. El 
manteniment i la conservació de la xarxa viària, amb 58.271 €. Manteniment i 
conservació d’edificis i altres construccions, 45.000 €. És a dir, la desviació és molt 
gran. 

Han comparat les factures i vol que s’aclareixi algun paquet de factures que ha vist 
i que és bastant espectacular. Una factura és la relativa a Servobiat. És a dir hi ha 
un proveïdor que es diu Servobiat, amb factures pendents de pagar per un valor de 
81.000 €. Pregunta a què es corresponen aquestes factures i a quin lloc s’apliquen. 

La Sastreria Tarrés té una factura de 5.000 €. Es poden vestir moltes persones 
amb 5.000 €. 
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Vol saber a què correspon la desviació de 97.000 € a Urbaser. On està reflectida. 

El Grup de Serveis de Combustibles Montmeló, 5.000 € de desviació en 
combustible. Pregunta en quin apartat és d’aplicació. 

Trim Habitatge, SL, té factures pendents per 56.000 €. No vol saber totes, sinó 
algunes on s’han aplicat els euros. 

Francisco Gallardo Peral, 35.000 €. És l’empresa a la qual s’ha adjudicat el tema 
de la poda i l’enjardinament. No recorda la quantitat consignada al pressupost per 
aquest senyor o empresa, però si hi ha una desviació de 35.000 €. Són molts euros 
per podar. Demana que l’equip de govern concreti les partides i on s’han aplicat. 

La senyora Martí indica que aquesta modificació del pressupost traspua clarament 
que l’Àrea de Territori i Serveis ha gestionat molt malament i d’una manera 
deficient el pressupost de 2007, perquè no hi ha hagut cap mena de control de la 
despesa. Estan a primers de març i hi ha un paquet de factures importants, que si 
s’haguessin de contraure o aplicar en el pressupost de 2008, avui moltes partides 
quedarien exhaurides si es col·loquessin les esmentades factures. 

Es proposta la modificació perquè a través del romanent de tresoreria es puguin 
pagar i no comptabilitzar a compte del pressupost del 2008. 

El NOPP creu que perquè no torni a produir-se una desviació pressupostària tan 
important cal millorar la gestió de la despesa pressupostària en cadascuna de les 
àrees de l’Ajuntament. És a dir els caps de secció o de servei han de portar un 
control molt estricte de l’adaptació de la despesa que es produeix amb les 
consignacions pressupostàries, amb les prescripcions que estableixi la 
interventora. 

Cal habilitar un procediment perquè aquest fet no es torni a produir i la gestió del 
pressupost es porti a terme de la millor manera possible. 

El superàvit s’havia d’haver destinat a cancel·lar deutes o crèdits bancaris i no ha 
de servir per regularitzar una situació que exterioritza una mala gestió del 
pressupost i sobretot una mala gestió de l’Àrea de Territori i de Serveis. 

El NOPP vol que a partir d’aquest any no torni a passar i per això vol que al mes de 
setembre s’informi sobre l’estat de gestió del pressupost del 2008 en un Ple o una 
comissió informativa. Que cada una de les àrees aporti la gestió i fins on ha 
gestionat i gastat el seu pressupost. És una petició que formula el NOPP per 
aquest any. Que es vegi al mes de setembre i que les bases del pressupost 
d’execució de l’any que ve recullin aquest fet. 

S’ha d’incloure en les bases d’execució que en una comissió informativa al voltant 
del mes de setembre o octubre, quan s’estimi oportú, es faci un seguiment o es 
doni compte de l’estat de gestió del pressupost, perquè això no torni a passar, 
perquè la mida de l’Ajuntament de Parets requereix a més d’una bona intervenció 
una bona gestió del pressupost al llarg de tot l’any, perquè no es torni a escapar el 
pressupost de la manera que s’ha escapat. 

El NOPP vota en contra de la proposta de modificació per la mala gestió 
pressupostària de l’Àrea de Territori i de Serveis, perquè el superàvit s’hauria 
d’haver aplicat a l’amortització de crèdits i perquè en aquesta proposta que hi ha 
sobre la taula no només es proposa acordar la modificació a càrrec del romanent, 
sinó que en el primer punt també s’aprova la convalidació dels actes de 
contractació administrativa que s’inclouen a l’expedient. 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

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 

 

26 

L’acord és doble i d’una banda es modifica el pressupost, i de l’altra es convaliden 
els actes de contractació administrativa que s’han fet d’una manera poc adequada, 
perquè moltes d’aquestes contractacions en no tenir consignació pressupostària no 
es podien haver portat a terme i hi ha hagut un fallo important del seguiment del  
pressupost, que en aquest primer acord es vol pal·liar. 

La senyora Martí indica que cal que l’equip de govern reflexioni sobre aquesta 
qüestió i demana que es convoqui a meitat d’any o al setembre una comissió 
informativa, en la qual s’expliqui com està la gestió pressupostària de cadascuna 
de les àrees. 

La regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, exposa que vol donar una contesta 
general i dir que aquesta és la realitat que hi ha. Tal com han manifestat els grups 
de CiU i el NOPP, l’equip de govern també està d’acord en què el romanent de 
tresoreria ha de servir per eixugar el deute, però és la realitat que hi ha. 
Evidentment que s’intenta fer, però no totes les vegades és possible. Afegeix que 
és una causa justa aplicar el romanent a la millora i l’ampliació dels contractes i 
manteniment. 

Respecte al que han manifestat sobre que l’Ajuntament està molt endeutat, ha de 
dir que evidentment no els agrada tenir gens de deute, però actualment 
l’Ajuntament de Parets és un dels menys endeutats. L’endeutament de l’Ajuntament 
és del 56% i el nivell permès és del 110%. 

La despesa està controlada i s’han adoptat mesures per al 2008 i els contractes i 
els manteniments s’han consignat adequadament en el pressupost d’enguany. 

És evident que la modificació de crèdit no ha de ser una pràctica de funcionament 
habitual, però sí que és un recurs tal com preveu la normativa pressupostària, en 
què diu que aquelles despeses que s’han executat en anys anteriors sense 
aplicació pressupostària, el reconeixement de crèdit fins i tot el pot aprovar la Junta 
de Govern en comptes del Ple. Per això aquest és un exercici de màxima 
transparència de funcionament de l’Ajuntament. 

La presidència insisteix en el que ha comentat la regidora, sobre que el model de 
funcionament de l’Ajuntament és la gestió pressupostària per diferents àrees el que 
comporta que les mateixes tinguin una gestió autònoma controlada pels seus 
responsables i pels Serveis Econòmics. 

En l’exercici del 2007 van sorgir alguns imprevistos i algunes de les gestions 
portades a terme a l’any anterior han comportat la proposta de modificació que es 
presenta avui. 

Algunes de les partides del 2008 han sofert increments importants a fi que no passi 
el que d’altres vegades, de recollir factures de finals de 2007 i aplicar-les en el 
pressupost de 2008, amb el consegüent desfàs d’un any respecte de l’altre. 

S’ha pres la decisió institucional, en la qual han insistit els Serveis Econòmics, de 
normalitzar el desfàs important que hi havia any rera any, pel fet d’imputar factures 
del 2007 al 2008, fet que redueix la capacitat de gestió a l’any que s’apliquen. 
Enguany es pretén començar i iniciar de cara al 2008 un pressupost totalment 
operatiu sense factures anteriors. 

La presidència indica que es facilitarà la relació de factures, ja que no hi ha res a 
amagar. Per això la proposta de modificació es porta a l’aprovació del Ple, per 
donar les explicacions pertinents de la gestió pressupostària, d’una manera clara i 
transparent. 
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Respecte a les factures de l’empresa Francisco Gallardo, la presidència llegeix 
alguns conceptes:  

Sega i neteja de la plaça Josep Marcer: 40,60 € 
Sega i neteja del carrer Anselm Clavé: 81,20 € 
Abonar gespa en parcs i jardins: 1.276 € 
Sega i neteja de l’aparcament del carrer Berenguer: 150,80 € 
Sega i neteja de la plaça dels Gegants: 162,40 € 
Sega i neteja de la zona del llac: 324,80 € 
Sega i neteja de la plaça del Cim Vallesà: 185,60 € 
Cavar i netejar plaça del carrer Sant Miquel: 197,20 € 
Sega i neteja dels Horts del Rector: 203 € 

La presidència indica que les factures de Trim Habitatge, SL, tracten sobre la poda 
d’arbres, neteja de marges i escosells de diferents carrers del municipi. Treure 
soques i talar arbres, fumigar i retallar arbres de diversos carrers. 

Respecte a les factures presentades per Servobiat, SL, algunes són per sanejar el 
sostre del Pont de la Mandra, fer els forats per al soterrament de contenidors, 
reparar enfonsament  de blandons d’alguns carrers del poble, feines als polígons 
industrials, arranjament de camins, reparar la xarxa i via pública de diferents zones 
del poble, reasfaltar alguns carrers de l’Eixample i del Casc Antic i realitzar 
diferents connexions de clavegueram en zones del municipi. 

Pel que fa al vestuari, explica que el conveni preveu la renovació del vestuari de la 
Policia Local, i a més s’ha de tenir en compte que es van incorporar nous policies al 
2007. Afegeix que no hi ha cap problema en facilitar les factures. 

Algunes vegades s’han realitzat tasques, però no s’han imputat al 2007 i queden de 
cara al 2008. Enguany es pretén afrontar la situació a fi que el romanent es pugui 
destinar a altres exercicis pressupostaris a inversió o eixugar deute. 

La presidència insisteix en l’aposta que ha fet l’Ajuntament sobre la gestió 
d’autonomia de les àrees, que ha d’anar acompanyada del control pressupostari i 
que de cara al 2008 es comença amb un pressupost que no té una hipoteca 
respecte a altres anys. Es normalitza la situació d’una manera clara. 

A l’equip de govern li agradaria destinar el romanent de tresoreria a inversions i 
eixugar deute, cosa que han realitzat alguna vegada, però d’aquesta manera el 
pressupost del 2008 és més ajustat i real i s’han emprat els mecanismes de control 
suficients en alguna de les àrees per articular-lo i que la gestió del dia a dia sigui 
més adequada a la realitat, amb un control pressupostari. 

El regidor d’Iniciativa, el senyor Tarrés, demana intervenir, tot i que coincideix 
plenament amb les explicacions que ja ha manifestat la regidora d’Hisenda, que 
han estat suficientment ampliades per l’Alcaldia, però en qualsevol dels casos al 
llarg de la intervenció d’un altre grup polític, sense intenció de cap de les parts, s’ha 
fet menció del nom d’una empresa, que casualment i per pura coincidència resulta 
que el seu nom porta justament el seu cognom,  i quan ha sortit a la taula Sastreria 
Tarrés, vol deixar clar que això és una simple coincidència. 

Sap que no s’ha fet amb cap mala intenció, però vol deixar clar perquè no hi hagi 
cap mal entès per part de ningú, que no hi té cap relació professional, ni personal, 
ni familiar. Ho diu gràficament: no es toquen res. Dit això aprofita qualsevol dels 
casos la intervenció per dir que a partir de l’apartat anterior que s’ha posat de 
manifest que la liquidació del pressupost de l’exercici evidenciava que a data 31 de 
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desembre hi havia un romanent de més de 800.000 €, en concret un superàvit de 
822.000 €. Ha estat una posició històrica no només d’Iniciativa, sinó del conjunt de 
l’equip de govern que els hagués agradat poder-lo dedicar a eixugar deute com han 
dit altres grups i com el propi alcalde també ha reconegut o tirar endavant aquelles 
inversions o qüestions com analitzava la regidora d’Hisenda és que hi ha d’altres 
necessitats en aquests moments, com normalitzar pressupostàriament l’estructura 
de funcionament de l’Ajuntament. 

En nom d’Iniciativa insisteix en el fet que al seu grup li sembla correcte que s’hagi 
fet una aposta i que es dediqui part del romanent de tresoreria excedent de l’any 
passat per afrontar qüestions tan bàsiques com la millora substancial de l’espai 
públic. Ho diu de manera molt genèrica o qüestions relatives a les ampliacions de 
les millores de contractes dels serveis públics que afecten molt directament la 
qualitat de vida de la ciutadania. En aquest sentit és justificat que en l’actual 
exercici es presenti aquesta proposta de modificació pressupostària, entre d’altres 
qüestions perquè normalitza i a partir d’ara es tindrà un funcionament diferent i 
també assumeix per la part que el toca amb l’equip de govern, però també com a 
grup polític, que evidentment el repte al qual no pensen renunciar i la majoria hi 
estan compromesos, segur que com a conjunt de l’equip de govern és precisament 
millorar l’eficiència, l’eficàcia i el control pressupostari d’ara en endavant. Tots 
estan d’acord en què la gestió pressupostària és el seu repte, però també el seu 
compromís i en aquest sentit hi treballaran de cara al futur. 

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 2 (NOPP) 

Abstencions: 2 (CiU) 

Per tant i atès que, 

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

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

Atès l’informe d’Intervenció. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

1. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdits pels conceptes i els imports que 
s’indiquen a la relació comptable adjunta d’operacions pendents d’aplicar a 
pressupost per un import de 576.555,24 €. La seva aprovació comportarà la 
convalidació dels actes de contractació administrativa que s’inclouen en 
l’expedient. 

2. Modificar el Pressupost vigent de l’Ajuntament (MCPle/1/2008) mitjançant 
suplements de crèdit per un import de 576.555,24 € finançats amb el romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals, augmentant les partides que tot seguit 
es relacionen:   
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Despeses a finançar: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Exercici Orgànica Funcional Econòmica Descripció de la partida Import  
      

    RECURSOS HUMANS  
2008 1290 121 16203 RISCOS LABORALS 5.019,99 
2008 1291 121 16206 ATENCIONS PERSONAL 2.593,29 

    CAPÍTOL I 7.613,28 
    SEGURETAT CIUTADANA  

2008 0220 222 21400 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
VEHICLES POLICIA 1.386,04 

2008 0220 222 21500 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
MOBILIARI I EQUIP. D'OFICINA 815,72 

2008 0220 222 22104 VESTUARI 5.244,09 

2008 0220 222 22601 
ATENCIONS PROTOCOLARIES I 
REPRESENTATIVES 673,30 

2008 0220 222 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 2.136,60 
    URBANISME  

2008 2161 432 22706 
ESTUDIS, ASSESSORIA I 
TREBALLS TÈCNICS 1.856,00 

    SERVEIS URBANS  

2008 2212 443 22730 
CONTRACTACIÓ SERVEIS 
FUNERARIS 2.175,83 

2008 2213 121 22700 NETEJA 44.065,58 

2008 2213 121 22723 
CONTRACTE MANTENIMENT 
CLIMATITZACIÓ 11.672,38 

2008 2213 444 22712 
CONTRACTE ESPORGAR I 
MANTENIMENT ESCOS 20.937,32 

2008 2213 444 22713 
CONTRACTE FUMIGACIÓ 
D'ARBRES 1.418,15 

2008 2213 444 22718 CONTRACTE RECS 11.573,51 

2008 2213 444 22719 
CONTRACTE MANTENIMENT LLAC 
I FONS ORNAMENTALS 5.615,88 

2008 2213 444 22742 CONTRACTE ANTIGRAFITI 12.580,48 

2008 2264 442 22733 
CONTRACTE RECOLLIDA 
ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA 97.232,08 

2008 2264 442 22735 CANON SERVEI DEIXALLERIA 19.567,83 

2008 2264 442 22736 
CANON PLANTA DE 
COMPOSTATGE 4.071,13 

2008 2264 442 22737 
CONTRACTE RECOLLIDA MATÈRIA 
ORGÀNICA 6.621,37 

2008 2264 511 21000 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
XARXA ENLLUMENAT 17.000,18 

2008 2264 511 22721 
CONTRACTE MANTENIMENT 
SEMÀFORS 1.746,96 

2008 2213 121 22108 
PRODUCTES DE NETEJA I 
HIGIENE 3.752,51 

2008 2011 432 22104 VESTUARI 1.709,94 
2008 2011 121 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 7.222,11 
2008 2262 121 22113 MATERIAL VARI TALLER PINTURA 1.400,13 
2008 2264 121 22102 GAS 2.219,62 
2008 2342 444 22617 CAMPANYES AGENDA 21 1.020,48 
2008 2343 444 22611 ACTIVITATS 6.295,66 

2008 2011 432 21300 

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I 
UTILLATGE 13.535,52 
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2008 2011 432 21400 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
VEHICLES 1.843,85 

2008 2212 443 21200 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
CEMENTIRI 3.520,23 

2008 2213 444 21000 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
ESPAIS VERDS 101.569,19 

2008 2213 444 21002 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
ESPAIS NATURALS 9.525,55 

2008 2213 444 21004 
MANTENIMENT ZONES VERDES 
POLÍGONS 15.542,24 

2008 2262 511 21000 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
XARXA VIÀRIA 58.271,09 

2008 2262 511 21001 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
SENYALITZACIÓ VIA PÚBLICA 8.637,50 

2008 2262 511 21003 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
PAVIMENT XARXA VIÀRIA 3.804,73 

2008 2262 511 21005 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
XARXA CLAVEGUERAM 8.146,56 

2008 2262 511 21502 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
MOBILIARI URBÀ VIA PÚBLICA 2.268,60 

2008 2262 121 21200 

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 45.330,02 

2008 2262 121 21201 PINTAT D'EDIFICIS 4.936,00 
    CAPÍTOL II 568.941,96 
    TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS 576.555,24 
 

Finançament: 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA..................    576.555,24 € 

3. Iniciar el tràmit d’informació pública (MCPle/1/2008 Ajuntament) de conformitat 
amb allò que disposa l’article 169 del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 
20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que l’expedient 
romandrà exposat al públic 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. 

 

Serveis Territorials 

8. Donar compte de les peticions efectuades a la Diputació de 
Barcelona en el marc de la “Xarxa Municipis de Qualitat” 
(infraestructures i equipaments locals) 

El regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, dóna compte de l’acord de la 
Junta de Govern de 28 de febrer de 2008, que aprova les actuacions que s’han 
d’inscriure en el registre de necessitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, en l’àmbit de suport a les infraestructures i els 
equipaments. És a dir en l’àmbit que es refereix sobretot a aquests equipaments. 

L’acord conté cinc punts bàsics. En primer lloc, el Parc Fluvial, l’entorn del camp de 
futbol, que inclou la finalització dels treballs ja inclosos en el Protocol General 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, consistents en la urbanització de 
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l’espai del recinte firal i l’edificació d’un equipament de serveis en aquest àmbit, que 
com es va comentar en la comissió informativa, són les diferents actuacions que 
s’han executat a l’entorn del Parc Fluvial en la zona sobretot en què es preveuen 
diferents complexos esportius. S’està construint un equipament esportiu i consisteix 
en l’obra d’urbanització. Afegeix que l’any previst d’inici és el 2008, i se sol·licita 
una aportació de 250.000 €. 

Pel que fa al punt dos, fa referència al Parc Fluvial, l’entorn del pavelló, i l'actuació 
inclou els treballs recollits en l’avantprojecte del Parc Fluvial, consistents en la 
urbanització de l’espai més proper al pavelló municipal i al CEIP Lluís Piquer. 
Exactament consisteix en tota la zona que derivarà de l’avantprojecte de la zona 
d’aparcament i d’arranjament de la plaça que està al davant del col·legi. Se sol·licita 
una aportació de 702.440,70 €, i l’any previst d’inici és 2009  

Referent al punt tres, tracta de millores en els equipaments per a serveis personals. 
Es demana suport per a la realització d’actuacions de millora en els equipaments 
municipals. L’aportació sol·licitada és de 80.000 € i l’any previst d’inici el 2009. 

El punt quatre parla de l’adquisició de vehicles de serveis municipals. Es demana 
suport econòmic per a la substitució de diferents vehicles dels serveis municipals 
de manteniment, d’obres i de jardineria, se sol·liciten 30.000 €, i l’actuació està 
prevista per al 2008. 

El punt cinquè recull un ventall de sol·licituds que donen la possibilitat d’obtenir 
diferent tipus de mobiliari d’espai públic, com 200 bancs, 120 papereres, 240 
contenidors de recollida, i 140 contenidors de recollida de fracció orgànica. També 
hi ha 2 unitats d’espais lúdics per a la gent gran. Hi ha 2 zones físicaesportiva per 
fer diferents treballs de sicomotricitat i diferents treballs adaptats per la gent gran 
del municipi. 

La presidència indica que s’ha donat compte de la petició que realitza l’Ajuntament 
a la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, que és l’antic PCAL. Les 
actuacions se centren en el Parc Fluvial, en la millora d’equipaments per a Serveis 
Personals i mobiliari públic. Afegeix que espera que les peticions formulades siguin 
ateses, sinó és en la seva totalitat en la major part. 

El plenari es dóna per assabentat de l’acord de la Junta de Govern en data 28 de 
febrer de 2008, que té el text següent: 

“Aprovar les actuacions que han de ser inscrites en el Registre de necessitats del Pla 
de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 en l’àmbit de suport 
a les infraestructures i els equipaments 

Vist que la Diputació de Barcelona en sessió plenària de 20 de desembre de 2007 va 
aprovar i invitar tots els municipis a adherir-se al Protocol General del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de 24 de gener de 2008 va aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, i autoritzar l’adhesió de la societat 
HabitaParets, SL i el Patronat Municipal d’Ensenyament. 

Atès que dins del nou Pla de concertació s’estableix el desplaçament en dos grans àmbits, 
consistents en el suport a les infraestructures i els equipaments, i el suport als serveis i a 
les activitats. 

Atès que la participació dels municipis en l’àmbit de suport a les infraestructures i els 
equipaments es formula mitjançant la inscripció en el registre de necessitats del Pla de 
concertació el conjunt d’actuacions per als anys 2008 a 2011 sol·licitades per a cada 
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municipi, dins dels programes de suport a les infrasestructures i els equipaments, i en el 
programa de mobiliari de l’espai públic. 

Vist el programa municipal d’actuacions previstes per als exercicis 2008-2011. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar les actuacions que han de ser inscrites en el Registre de necessitats del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 en l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments: 

1. Parc Fluvial, entorn camp de futbol. L'actuació inclou la finalització dels treballs ja 
inclosos en el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, 
consistents en la urbanització de l’espai del recinte firal i l’edificació d’un 
equipament de serveis en aquest àmbit. 

a. Aportació sol·licitada XBMQ 2008-2011: 250.000 € 
b. Prioritat 1 
c. Any previst inici  2008 

2. Parc Fluvial, entorn pavelló. L'actuació inclou els treballs recollits en el 
Avantprojecte del Parc Fluvial, consistents en la urbanització de l’espai més proper 
al pavelló municipal i al CEIP Lluís Piquer. 

a. Aportació sol·licitada XBMQ 2008-2011: 702.440,70 € 
b. Prioritat 2 
c. Any previst inici  2009 

3. Millores en els equipaments per a serveis personals. Es demana suport per a la 
realització d’ actuacions de millora en els equipaments municipals. 

a. Aportació sol·licitada XBMQ 2008-2011: 80.000 € 
b. Prioritat  3 
c. Any previst inici  2009 

4. Adquisició vehicles serveis municipals. Es demana suport econòmic per a la 
substitució de diferents vehicles dels serveis municipals de manteniment, d’obres i 
de jardineria. 

a. Aportació sol·licitada XBMQ 2008-2011: 30.000 € 
b. Prioritat  4 
c. Any previst inici  2008 

5. Programa mobiliari d’espai públic 

a. Banc model Diputació 200 unitats 
b. Papereres de mobiliari urbà 120 unitats 
c. Espais lúdics per a la gent gran 2 unitats 
d. Contenidors recollida RU 240 unitats 
e. Contenidors recollida fracció orgànica 140 unitats   

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

3. Traslladar aquest acord a l’Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona perquè 
faci efectiu aquest compromís, i donar-ne compte en el proper Ple de l’Ajuntament.” 
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9. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern relatiu a informar 
favorablement el contingut del document d’objectius i propòsits 
generals del Pla director urbanístic per a la  reserva de sòl per a la línia 
orbital ferroviària 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
informa que el traçat de manera general que es desprèn de la informació del 
document que ha informat favorablement l’Ajuntament de Parets satisfà les 
expectatives de la comarca i del territori i com saben és la connexió ferroviària 
orbital entre el municipi de Mataró i Vilanova, que passa per Granollers, Terrassa, 
Martorell i Vilafranca de Penedès. 

L’Ajuntament de Parets manifesta la seva satisfacció per la coherència territorial de 
la proposta de traçat, per això informa favorablement el document d’objectius i 
propòsits generals que es va aprovar a l’octubre de 2007 del Pla director urbanístic 
de la reserva del sòl per a l’establiment d’una via orbital ferroviària, tot i fent esment 
que la proposta de programació que inclou la fase quarta i darrera no compliria 
segons el criteri de l’Ajuntament i els informes tècnics els objectius territorials. No 
els compleix per la informació que es va facilitar a la comissió informativa, perquè 
la necessària connexió que existirà en el futur entre la línia R-2 i la R-3, que està 
més a prop de Parets, Barcelona-Vic Vic-Puigcerdà, no correspon al programa i la 
prioritat que també estableix el mateix document de desenvolupar-la amb un 
objectiu d’aquí al 2010.  

El senyor Lucio Gat continua explicant que l’Ajuntament pren posició al costat dels 
interessos comarcals i dóna suport a la proposta íntegra en la primera fase de la 
línia ferroviària orbital, que passa pel Circuit de Catalunya, atès que  aquesta opció 
d’una banda permet crear un gran centre d’intermodalitat de transport a la futura 
nova estació del circuit al terme de Montmeló, que també gràcies al seu potencial 
d’aparcament es convertia en un macroaparcament, que resoldria molts problemes 
de la mobilitat obligada. Aquesta opció atén la necessitat de transportar els 
treballadors dels polígons industrials propers de Parets, Montmeló, Montornès i 
Granollers, que conforma la tercera conurbació industrial de Catalunya i que la 
futura estació del circuit de Catalunya reuniria totes les condicions per ser un 
referent de mobilitat dels vallesans que viuen a la urbanització del Baix Tenes i 
Baix Mogent. 

En aquest sentit s’informa favorablement el contingut del document d’objectius i 
propòsits generals, d’octubre del 2007, del Pla director urbanístic per a la  reserva 
de sòl per a la línia orbital ferroviària, i sol·liciten al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques que procedeixi a la modificació de la proposta de 
programació inclosa en el document de la proposta inclosa en el document 
d’objectius a fi i efecte de desenvolupar amb un ordre diferent la connexió de la R-2 
amb la R-3, atès que la R-3 també preveu una prioritat diferent del que seria el total 
de la connexió de la ciutat de Mataró i Vilanova. 

La presidència indica que la proposta que es planteja com a línia orbital recull la 
proposta que des del municipi de Parets es va presentar i des del Territori, ja que 
és l’aposta que té més valors afegits atenent que entraria per la R-3 de Vic – 
Puigcerdà, i tindria una estació a prop del circuit, així com un aparcament gran 
“Park & Ride”, i d’altres consideracions que beneficien al territori i la comarca. 

Amb la proposta s’expressa la satisfacció que es reculli la petició, però han d’estar 
atents que el desplegament que es farà per fases no deixi la connexió amb la R-3 
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com a últim element en la seva execució, ja que moltes vegades les solucions 
parcials s’eternitzen i la solució definitiva tarda en realitzar-se. 

La presidència indica que hi ha els motius suficients per poder articular-lo i mostra 
la seva satisfacció perquè el document recull el que el municipi de Parets va 
proposar, però sempre que la última fase s’avanci, ja que és la solució definitiva i la 
millor per al poble i la comarca. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que tot i que com ha manifestat el 
senyor alcalde, és un donar compte de la proposta, ha de dir que el seu grup també 
va participar-hi activament en el tema i està totalment d’acord amb el que s’ha 
exposat. 

Seria un gran error fer coses a mitges, perquè després es tindria la línia orbital al 
voltant del 2026 i les coses s’han de fer ben fetes. La proposta recull els seus 
interessos i els interessos sobretot de la comarca. Reitera que CiU està totalment 
d’acord amb el document i creu que no ha d’haver-hi cap problema, encara que 
seria un error fer les coses provisionalment, ja que aquesta provisionalitat acabaria 
sent una provisionalitat per sempre. 

Ara es pot fer tot bé i tots s’han de posar d’acord per unanimitat per reforçar que 
això sigui una realitat. Que es facin bé les coses perquè Parets com a municipi 
necessita l’intercanviador intermodal, el desdoblament, que estigui ben fet. CiU 
subscriu totalment el document. 

La regidora del NOPP, al senyora Martí, exposa que tot i que és un donar compte i 
no es pren cap acord, ha de dir que tot el que sigui empènyer el procés de l’orbital i 
la millora de la xarxa ferroviària és una necessitat que existeix al territori, i 
qualsevol acord i qualsevol pas que vagi en el sentit que el projecte es transformi 
de mica en mica en una realitat i que avanci tot molt més del que ha avançat en els 
últims temps en la millora de les línies, sobretot en el desdoblament de la R-3, que 
és una necessitat que fa molts anys que es parla i que no es fa. 

Indica que les voluntats també valen i el fet de tenir la voluntat de tirar el tema 
endavant és una bona notícia, tot i que cal que al més aviat possible algunes de les 
propostes que hi ha sobre el paper es tradueixin a la realitat, perquè la comarca 
arrossega dèficits en qüestió dels trens, sobretot l’àrea metropolitana. Per això el 
NOPP està a favor de qualsevol iniciativa que faciliti que el tema millori i evolucioni. 

El regidor d’Iniciativa, el senyor Tarrès, exposa que el seu grup està d’acord amb la 
proposta i en qualsevol dels casos entén que els dèficits de la xarxa ferroviària és 
una de les mancances més contundents del país, quant a l’equiparació dels serveis 
dels quals gaudeixen la resta de veïns europeus. Per això, en aquest sentit i per 
qüestió de proximitat no només estan al davant d’una reivindicació clàssica de 
millora de la xarxa ferroviària, sinó al davant d’una oportunitat de l’entorn més 
immediat, del municipi, de l’entorn comarcal de gaudir primer d’aquest nou 
escenari, que suposa la línia orbital, que entre altres qüestions donaria servei no 
només a la població d’aquest entorn, sinó també al teixit industrial que hi ha a 
l’entorn comarcal, i d’altra banda per l’oportunitat de posar en marxa allò que ha 
estat un repte històric i que és molt difícil d’executar arreu, que és aquell àmbit on 
es pugui gaudir d’un “Park & Ride” extraordinari per la seva dimensió en un lloc de 
màxima connectivitat i a l’entorn del circuit. Aquesta oportunitat es dóna, i això lligat 
a la millora i desdoblament de la R-3, llargament reivindicat, i l’aprofitament de 
l’indret fer el salt del R-3 justament a Parets, dotaria d’aquesta estació propera a 
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Montmeló, properament de regenerar i refer l’estació de Parets i en molts casos de 
múltiples i noves possibilitat d’interconnectivitat amb altres indrets. 

És important no fer-lo quan se subscrigui aquest acord i no es fa en clau local, sinó 
de territori, en clau comarcal i en clau àmplia. En clau positiva, d’aglutinar 
interessos, no específics i locals, sinó interessos del conjunt del territori del qual 
formen part. 

El senyor Tarrés aprofita també el debat ferroviari per tornar a reivindicar allò que 
s’ha d’exigir a RENFE la decència d’esborrar i fer desaparèixer les barreres 
arquitectòniques de l’estació de Parets. Com avui es pren consciència en aquest 
Ple, que es traslladi d’una manera efectiva a les persones que controlen la xarxa 
viària. 

El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’acord de la Junta de Govern en data 
28 de febrer de 2008, que té el text següent: 

“Informar favorablement el contingut del document d’objectius i propòsits generals del Pla 
director urbanístic per a la  reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària 

Vist que la Comissió d’Urbanisme de Catalunya en sessió de 27 de novembre de 2007 va emetre 
informe favorable en relació amb el document del Pla director urbanístic per a la  reserva de sòl per a 
la línia orbital ferroviaria-objectius i propòsits generals d’octubre de 2007, i proposar al conseller de 
Política Territorial i Obres públiques que sotmeti el Pla director al tràmit de consulta dels ajuntaments. 

Vist que en data 21 de desembre de 2007 el conseller de Política Territorial i Obres públiques va 
acordar sotmetre el document d’objectius i propòsits generals, d’octubre de 2007, del Pla director 
urbanístic de la reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària, elaborat per Infrastructures Ferroviàries 
de Catalunya (IFERCAT), al tràmit de consulta als ajuntaments  afectats. 

Vist el que disposa l’article 81.1 del Text refós de la llei d’urbanisme, en relació amb la tramitació dels 
plans directors. 

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals en relació amb el contingut del document d’objectius i 
propòsits generals del Pla director urbanístic per a la  reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària, 
elaborat per Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), que proposa informar 
favorablement el document amb les prescripcions relatives a la proposta de programació, amb el 
contingut següent: 

“Parets del Vallès, està comprés dins de l’àmbit del Pla director i en conseqüència de l’àmbit 
d’influència del futur servei de la línia ferroviària Orbital. El document no planteja alternatives de 
traçat al nostre àmbit territorial i recull l’acord de traçat proposat conjuntament pels Ajuntaments de 
Granollers, Montmeló i Parets del Vallès. 

En sentit Maresme – Vallès, el traçat discorre des de Granollers per la línia de la R-2 (línia de 
Girona) , abans de creuar l’autopista A-7, s’adossa a la seva traça per la banda nord, fins arribar a 
connectar amb la línia R-3 (línia de Vic) prop del nucli residencial de Montmeló i del Circuit de 
Catalunya. En aquest punt es genera una nova estació nomenada Montmeló Nord, que és situa a 
la proximitat de l’accés sud del Circuit. Des d'aquesta nova estació, discorre per la R-3, donant 
servei a l’estació de Parets del Vallès i Mollet Santa Rosa. 

Les previsions del PDU no altera les determinacions urbanístiques del territori utilitzat al terme 
municipal de Parets del Vallès, atès que la proposta de traçat utilitza el corredor ferroviari actual de 
la C-3, qualificat con a sistema d’infraestructures ferroviàries. 

El document planteja la possibilitat de programar les actuacions, amb un possible 
desenvolupament per fases. En concret es plantegen 4 fases a tall d’exemple. Exemples que com 
indica el document poden ser alterats d’acord arguments com la demanda, les característiques 
tècniques del tram, raonaments de caràcter territorial i altres motius. 

A la proposta de programacions hi figura com a 4a i darrera fase d’actuació el ramal de connexió 
R2- R3 a Montmeló. A la pràctica, aquesta fase realitzada en darrer lloc, implica que la línia 
ferroviària orbital, no oferiria els seus serveis al municipi de Parets del Vallès, als barris residencials 
de Mollet del Vallès més poblats, situats a la banda de ponent de municipi (Santa Rosa, Gallecs), ni 
al circuit de Catalunya. 
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Amb aquesta opció, és perdria l’oportunitat de l’impuls inicial de la inversió de la nova línia 
ferroviària orbital per a atendre els criteris de demanda, d’estructuració territorial i de rentabilització 
social de les inversions en infraestructures, que ja van ser expressades per aquest Ajuntament a la 
proposta d’alternatives de la consulta pública de febrer del 2006 i que ara es reiteren: 

El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya, ha planificat les actuacions ferroviàries que 
estan a l’àmbit d’influència del Municipi de Parets del Vallès, de la següent manera: 

Actuacions prioritàries: 

• En l’àmbit de rodalies, el desdoblament de la línia Barcelona - Vic (R3). 
• En l’àmbit de la xarxa regional, la millora de la línia Vic- Puigcerdà. 

 

Altres actuacions a l’horitzó 2026. 

• Noves línies convencionals. (LOF) Orbital ferroviària Vilanova - Vilafranca - Martorell - 
Terrassa - Sabadell - Granollers - Mataró. 

Aquesta planificació situa l’horitzó de la inversió per a la construcció de la LOF, amb posterioritat al 
desdoblament de la línia de Barcelona- Vic (R3). En aquesta situació temporal. Les connexions 
provisionals necessàries per a connectar la R2 (Barcelona- Girona) amb la R7 (Mollet- Papiol) al 
terme de Mollet del Vallès, s’esdevindrien una despesa no adequada, atès que finalment no 
servirien a la LOF si no a d’altres objectius de circulació ferroviària no prioritaris i es podrien emprar 
per a les construccions dels enllaços de la R2 amb la R3 als termes municipals de Montmeló i 
Granollers. 

L’increment de la despesa en el comparatiu de l’enllaç R2- R3 al terme de Mollet i R2-R7 a la 
proximitat del Circuit de Catalunya, es deu fonamentalment a la construcció de la nova estació 
Montmeló (Circuit). És evident que des d'una perspectiva d’estructuració territorial i de servei a un 
equipament d’interès nacional com és el Circuit de Catalunya, aquesta estació és necessària i 
convenient a una primera fase.  

Segons informació aportada pel mateix Circuit de Catalunya, el major nombre d’autocars 
d’operadors turístics que inclouen en el seu paquet l’assistència a grans premis del Circuit de 
Catalunya, provenen del Maresme, zona on allotgen als seus clients degut al potencial turístic 
d’aquesta zona la costa i la seva proximitat a Montmeló. 

Al maig de 2004, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, va promoure el document redactat per 
l’agencia Barcelona Regional, amb el títol “Estudi del Corredor de la línia R-3 de Rodalies Renfe al 
Vallès Oriental”. Aquest treball, proposa i concreta, l’emplaçament i les característiques per a 
l’establiment d’una nova estació al terme municipal de Montmeló, “Circuit de Catalunya”, amb la 
finalitat de facilitar l’accessibilitat al Circuit, als polígons industrials de Montmeló, “el Pedregar” i de 
Granollers “Zona Industrial Circuit”, i l’establiment d’un centre intermodal “Park & Ride”. 

Aquesta darrera utilitat “Park & Ride”, que ofereix l’estació Montmeló-Circuit i que no pot ser oferta 
per les estacions situades als centres urbans, obra una expectativa de servei d’intermodalitat 
vehicle privat/tren, per als residents dels nuclis urbans dispersos situats al baix  Mogent, 
(Montornès, Vilanova del Vallès i Vallromanes), i al baix Tenes (Lliça de Vall i Lliça de Munt) que 
poden tenir com a referència de mobilitat a aquesta nova estació.                                                                                       

Tanmateix quan s’estudia la demanda del servei cal també tenir present, a banda de la població 
dels centres residencials la demanda generada per la mobilitat obligada per raó del lloc de treball. 
En aquest sentit cal tenir present que el sector econòmic industrial format pels polígons industrials 
de Parets del Vallès (Sector Autopista, Can Volart, Llevant Industrial, Eixample Industrial i Sector 
Mollet) amb 8.221 treballadors (1), així com el polígon industrial Can Magarola del terme municipal 
de Mollet del Vallès amb 3.484 treballadors (2), se situen en l’àmbit d’influència de l’estació de 
Parets del Vallès. Amb aquesta demanda afegida, casi es dupliquen les dades de partida a l’estudi 
de demanda de l’estació de Parets del Vallès presentada al document. 

Aquest transport públic és una bona llançadora pels residents i treballadors d’aquesta conurbació 
residencial i urbana, que aplega 15.000 treballadors i 40.000 residents. La rellevància estratègica 
d’aquesta estació va ser recollida al PDI 2001-2010 i contemplada a la seva programació 
d’inversions. 

En aquest sentit cal considerar que a demanda total d’aquest tram, cal afegir-li la corresponent a la 
població resident de Montmeló, que també estaria en el seu àmbit d’influència, la corresponent a la 
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població treballadora dels polígons industrials de Montmeló i Granollers, i la captació de viatgers 
que produirà la facilitat d’aparcament al Circuit de Catalunya. 

Cal tenir present que el corredor de la  C-2 està plenament saturat i la millora de l’explotació del 
corredor de la C-3, amb el seu desdoblament i la implantació de la línia orbital, pot donar un nou 
dinamisme territorial d’àmbit superior al comarcal. Es produiran connexions en xarxa transversals, 
tant interessants com la comunicació directa entre la plana de Vic i el Vallès Occidental.  

Aquest transport públic és una bona llançadora pels residents i treballadors d’aquesta conurbació 
residencial i urbana, que aplega 15.000 treballadors i 40.000 residents. La rellevància estratègica 
d’aquesta estació va ser recollida al PDI 2001-2010 i contemplada a la seva programació 
d’inversions. 

Conclusions 

D’acord amb tot allò exposat anteriorment, és recomana que l’Ajuntament de Parets del Vallès es 
manifesti la seva satisfacció per la coherència territorial  de la proposta de traçat i informi 
favorablement el document d’objectius i propòsits generals d’octubre de 2007, del Pla director 
urbanístic de la reserva de sòl per a l’establiment de la via orbital ferroviària (LOF) tot i fent esment 
que la proposta de programació que inclou a modus d’exemple la fase 4a i darrera, no compliria 
amb els objectius territorials.  

En aquest sentit l’Ajuntament de Parets, pren posició al costat dels interessos comarcals, recolzant 
la proposta integra i en primera fase de la línia ferroviària orbital que passa pel Circuit de 
Catalunya. Atès que aquesta opció permet crear un gran centre d’intermodalitat de transport a la 
futura nova estació del Circuit, al terme de Montmeló, que gràcies al seu potencial d’aparcament es 
convertiria en un gran “Park & Ride”, que resoldria molts problemes de mobilitat obligada, tant de 
penetració a Barcelona com de mobilitat transversal, que aquesta opció atendria la necessitat de 
transport dels treballadors dels polígons industrials propers de Parets del Vallès, Montmeló i 
Montornès i Granollers, que conformen la tercera conurbació industrial de Catalunya i que la futura 
estació del Circuit de Catalunya reuniria totes les condicions per a ser un referent de mobilitat dels 
vallesans que viuen en urbanitzacions del Baix Tenes i del Baix Mogent.” 

Atès que el Pla d’infrastructures del transport de Catalunya incorpora el desdoblament de la línia 
ferroiaria Barcelona-Vic-R-3 com una actuació prioritària. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Informar favorablement el contingut del document d’objectius i propòsits generals, d’octubre del 
2007, del Pla director urbanístic per a la  reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària, elaborat per 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). 

2. Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques que procedeixi a la modificació de 
la proposta de programació inclosa en el document d’objectius i propòsits generals del Pla director 
urbanístic per a la reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària, elaborat per Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), d’acord amb les determinacions incloses a l’informe dels 
serveis tècnics municipals. 

3. Traslladar el present acord a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política 
Territorial i obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i al senyor Jordi Julià, director General 
d’IFERCAT.” 

 

10. Sol·licitar, si correspon, la inclusió de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès en la Xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge i aprovar la minuta del 
conveni 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Habitatge, el senyor Lucio Gat, i explica 
que en el marc dels decrets 454/2004 i 455/2004, de desplegament, del Pla per al 
dret a l’habitatge i del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, 
respectivament, que posen en marxa un ampli ventall d’actuacions de gran abast 
territorial, l’Ajuntament ha valorat que és interessant i convenient subscriure un 
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conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per donar un servei i una 
major identitat a l’oficina d’habitatge local de Parets. 

L’esmentada oficina d’habitatge amb col·laboració amb el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, informarà i assessorà els ciutadans en les matèries següents, 
relacionades amb l'habitatge: línies d'ajuts per a l’accés a l’habitatge protegit, per a 
la  rehabilitació d’habitatges, per al pagament dels lloguers, i sobre condicions 
d’habitabilitat dels habitatges, tramitació de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació del 
parc d’habitatges construïts, sol·licituds de tests dels edificis (TEDI), sol·licituds 
d’Informes Interns d’Idoneïtat en ajuts a la rehabilitació d’habitatges (III) i sol·licituds 
d’ajuts per accedir al parc d’habitatges protegits, públics i privats. 

També la tramitació i la inspecció de les cèdules d’habitabilitat, d’acord amb el que 
estableix el Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat, 
que d’alguna manera el propi Departament en el marc de l’esmentat Decret delega 
als ajuntaments mitjançant un conveni. 

La presidència proposa que es debatin conjuntament els punts 10 i 11 de l’ordre del 
dia, ja que estan relacionats. 

El regidor d’Habitatge explica que el punt número 11 de l’ordre del dia tracta sobre 
sol·licitar la inclusió de l’Ajuntament de Parets del Vallès en la Xarxa de Mediació 
per al Lloguer Social i aprovar la minuta del conveni.  

L’Ajuntament considera interessant la proposta, ja que amb la signatura del conveni 
s’impulsa i facilita la signatura de contractes de lloguer a preus per sota del mercat 
lliure per a unitats arrendatàries que compleixin els requisits de l’article 47 del 
Decret 244/2005.  

Tramitar i gestionar ajuts a llogaters objecte d’aquest conveni, tramitar i gestionar 
les sol·licituds de subvenció dels propietaris d’habitatges llogats o cedits a la Borsa 
d’Habitatge per al Lloguer Social, per a les obres realitzades per posar al dia 
l’habitatge, col·laborar amb ADIGSA en la realització d’obres de rehabilitació en els 
habitatges que es lloguin o s’obtinguin per cessió dels propietaris, quan aquests no 
puguin realitzar-les directament, aplicar les propostes i acords del Comitè de 
Pilotatge de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. 

Aquestes són, entre d’altres, les funcions que tindrà aquest Ajuntament si se 
subscriu el conveni. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que no té cap inconvenient en la 
proposta, ja que es tracta d’adherir-se a les sol·licituds que ofereixen els diferents 
departaments, per intentar obtenir tota la informació i poder optar a tots els 
beneficis. CiU no té cap inconvenient en aprovar els convenis i les minutes 
proposades a fi de reglar el tema de l’habitatge. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que des de fa temps el tema de 
l’habitatge, per les circumstàncies que siguin, l’Ajuntament de Parets té dificultats 
per desenvolupar qualsevol activitat relacionada amb l’habitatge, fins i tot per 
construir habitatges de protecció oficial. 

Malgrat que hi ha hagut diverses iniciatives sobre el tema, creu que la majoria no 
s’han realitzat i el fet que es proposi subscriure dos convenis, un amb el 
Departament de Medi Ambient i l’altre amb Adigsa comporten que l’Ajuntament 
apliqui unes despeses molt importants. 
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El NOPP creu que s’està fent un muntatge i una macroestructura en el tema de 
l’habitatge, en principi per gestionar no sap què, perquè de moment no es gestiona 
res, ja que habitatge de protecció pública no hi ha i les altres qüestions que es 
plantegen són molt teòriques. No hi ha cap d’aquests elements inclosos en el 
conveni que hi hagi hagut una iniciativa municipal començada per tal que justifiqui 
el fet que es pugui subscriure un conveni. 

S’està fent molta teoria i molta creació de societats, de gerències, d’oficines i 
convenis. Moltes coses sobre el paper, moltes coses que comporten despeses 
importants sense que els ciutadans del municipi percebin que en el camp de 
l’habitatge l’Ajuntament faci alguna cosa. 

Des del punt de vista teòric s’han fet moltes coses. S’ha creat una societat, una 
gerència, una oficina i ara es proposa subscriure una sèrie de convenis. 

El NOPP s’absté en aquests punts, ja que no existeix un funcionament que justifiqui 
d’entrada la necessitat de subscripció d’aquests convenis. 

El regidor d’Habitatge, el senyor Lucio Gat, vol aclarir unes qüestions. Els convenis 
no se subscriuen només amb Adigsa i amb el Departament de Medi Ambient. El 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat també es diu Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. Els convenis se subscriuen amb aquest Departament de la 
Generalitat de Catalunya i no amb Adigsa. 

Aquests convenis no responen a cap dificultat d’aquest Ajuntament en el Pla 
d’habitatge públic. Aquesta és una apreciació personal de la representant del 
NOPP, que no és així. Per construir habitatges primer s’ha de posar els fonaments i 
després s’han de construir les parets. L’Ajuntament el què primer està fent és 
col·locar els fonaments per poder tenir una base sòlida en la política d’habitatge en 
el municipi i tenir eines com els convenis que es proposen avui i oficines que s’han 
creat i altres elements que ajudin a fer polítiques d’habitatge com cal i que s’està 
fent. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que sí que se signa un dels 
convenis amb Adigsa, ja que el conveni diu: “el senyor Frederic Linares i Aguilar, 
conseller delegat d’Administració, Promoció i Gestió, S.A. (ADIGSA), empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya”. 

La presidència indica que l’important és que els documents que se signaran seran 
els fonaments, ja que són el punt de partida per portar les diferents polítiques 
d’habitatge que l’Ajuntament està realitzant, i que algunes ja ha realitzat, ja que hi 
ha hagut d’algunes adjudicacions i hi ha joves de Parets que ja gaudeixen 
d’habitatges protegits. 

L’Ajuntament va subscriure convenis amb altres promocions que es van 
desenvolupar i la voluntat i aquestes realitats començaran a ser efectives 
properament al setembre amb l’entrega de 15 habitatges de lloguer i també amb 
l’inici de les obres de 60 habitatges en el sector de Can Fradera. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 13 (PSC-PM, CiU, ICV-EUiA) 

Vots en contra: 0  

Abstencions: 2 (NOPP) 

Per tant i, 
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Atès que l’accés a l’habitatge i la garantia del dret constitucional a un habitatge 
digne representen en els últims anys un dels grans problemes de la societat 
catalana, i la naturalesa territorial i urbana, econòmica i social de l’habitatge depèn 
en bona mesura de les condicions específiques del lloc on s’ubica. 

Atès que en aquest sentit, i en relació amb l’exercici de les competències que els 
són pròpies, els municipis i altres ens locals tenen un important paper a 
desenvolupar en la programació i execució de les diverses polítiques públiques que 
es puguin impulsar des del seu terme municipal. 

Atès que la Generalitat de Catalunya ha promulgat  els Decrets 454/2004 i 
455/2004, de 14 de desembre, de desplegament, respectivament, del Pla per al 
dret a l’habitatge i del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, que posen en 
marxa un ampli ventall d’actuacions de gran abast territorial. 

Atès que la disposició addicional quarta del Decret 455/2004, de 14 de desembre, 
de regulació del Pla de rehabilitació d'habitatges de Catalunya, estableix que el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà subscriure convenis de 
col·laboració amb els ajuntaments o altres administracions locals i altres 
departaments de la Generalitat de Catalunya, en relació amb les oficines 
d'informació i gestió de sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació amb la finalitat de 
determinar les funcions i compromisos pel que fa a les actuacions que impulsin des 
dels respectius àmbits d'actuació. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, la inclusió de l’Ajuntament de Parets del Vallès en la Xarxa d’Oficines 
Locals d’Habitatge. 

2. Aprovar la minuta del conveni que s’adjunta, que té per objecte establir els 
termes i les condicions de la col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, en relació amb l’assessorament i la gestió dels 
serveis en matèria d’habitatge respecte a diverses tasques competencials del 
referit Departament. 

3. Comunicar aquests acords al Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Annex 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I 
HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, RELATIU A L'OFICINA 
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI 
 
 
Barcelona,  
 
REUNITS 

D’una banda, el senyor Francesc Baltasar i Albesa, conseller del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

I d’una altra, el senyor Joan Seguer i Tomàs, alcalde president de l’Ajuntament de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 

 
EXPOSEN 

L’accés a l’habitatge i la garantia del dret constitucional a un habitatge digne representen en 
els últims anys un dels grans problemes de la societat catalana, i la naturalesa territorial i 
urbana, econòmica i social de l’habitatge depèn en bona mesura de les condicions 
específiques del lloc on s’ubica. 

En aquest sentit, i en relació amb l’exercici de les competències que els són pròpies, els 
municipis i altres ens locals tenen un important paper a desenvolupar en la programació i 
execució de les diverses polítiques públiques que es puguin impulsar des del seu terme 
municipal. 

La Generalitat de Catalunya ha promulgat  els Decrets 454/2004 i 455/2004, de 14 de 
desembre, de desplegament, respectivament, del Pla per al dret a l’habitatge i del Pla de 
rehabilitació d’habitatges de Catalunya, que posen en marxa un ampli ventall d’actuacions 
de gran abast territorial. 

La disposició addicional quarta del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del 
Pla de rehabilitació d'habitatges de Catalunya, estableix que el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge podrà subscriure convenis de col·laboració amb els ajuntaments o 
altres administracions locals i altres departaments de la Generalitat de Catalunya, en relació 
amb les oficines d'informació i gestió de sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació amb la finalitat 
de determinar les funcions i compromisos pel que fa a les actuacions que impulsin des dels 
respectius àmbits d'actuació. 

Posteriorment, l'entrada en vigor del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del 
Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, que ha estat prorrogat en virtut del Decret 288/2007, 
de 24 de desembre, ha significat l'actualització del Pla pel dret a l'habitatge 2004-2007, al 
mateix temps que s'ha desenvolupat el Reial decret estatal 801/2005, d'1 de juliol, per 
afavorir l'accés dels ciutadans a l'habitatge. 

L'article 70 del Decret 244/2005, de 8 de novembre, en el seu apartat 1r, estableix que el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà subscriure convenis amb els ajuntaments 
o altres administracions locals, i també amb institucions o entitats que tinguin presència en 
àmbits territorials que requereixin més proximitat als ciutadans mitjançant la constitució i/o 
manteniment d'oficines locals d'habitatge d'àmbit municipal o comarcal. 

Per tal de facilitar l’accés a les noves mesures de política d’habitatge al major nombre de 
ciutadans de Catalunya, aquests decrets, al igual que les anteriors disposicions en la 
matèria, també preveuen la celebració de convenis de col·laboració amb les diferents 
administracions locals que ja tenen establerta una oficina d’habitatge o que tenen la intenció 
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d’implantar-ne una de nova creació. 

Diferents consells comarcals i ajuntaments de Catalunya han manifestat el seu interès en la 
formalització d’aquests convenis, que poden influir positivament en l’activitat i en la gestió 
d’aquest tipus d’oficina, la qual cosa repercuteix en benefici del total de la població.  

L'Ajuntament de Parets del Vallès disposa d'una oficina i de personal tècnic administratiu 
suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, amb la finalitat de prestar els 
serveis objecte d'aquest conveni, de conformitat amb l'establert en l'article 70, apartat 3, del 
Decret 244/2005 abans esmentat. 

Per a tot el que no quedi estipulat en les clàusules que es pacten a continuació, aquest 
conveni es regirà pel Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de 
Rehabilitació d'habitatges de Catalunya, el Decret 244/2005, de 8 de novembre, 
d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007 i per l'article 6 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb 
els següents  

 

PACTES 

Primer. Objecte 

El present conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració 
entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de 
diverses tasques  competència del Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 

Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Parets del Vallès 

 
L’Ajuntament de Parets del Vallès, a través de la seva oficina d’habitatge, es 
compromet a: 

1. Mantenir un local/oficina amb un personal tècnic i administratiu suficient que tingui la 
formació necessària per realitzar les funcions que se li encomanen, durant el termini de 
vigència del conveni. 

2. Col·laborar amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge donant informació i 
assessorament als ciutadans en les matèries següents, relacionades amb l'habitatge: 

• línies d'ajuts per a l’accés a l’habitatge protegit, per a la  rehabilitació d’habitatges, 
per al pagament dels lloguers, i sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges. 

• tramitació de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatges construïts, 
sol·licituds de tests dels edificis (TEDI), sol·licituds d’Informes Interns d’Idoneïtat en 
ajuts a la rehabilitació d’habitatges (III) i sol·licituds d’ajuts per accedir al parc 
d’habitatges protegits, públics i privats. 

• tramitació i inspecció de les cèdules d’habitabilitat, d’acord amb el que estableix el 
Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat. 

3. Presentar a la Secretaria d’Habitatge una memòria anual de les actuacions de l’Oficina 
local d’Habitatge i una justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades. 

4. Acordar amb la Secretaria d’Habitatge un protocol d’actuació de l’oficina on es 
determinin els horaris d’atenció al públic que cobreixin la demanda de la població i el 
detall de les activitats a realitzar per part del personal adscrit a l’oficina. 
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5. Col·laborar amb els serveis de la Secretaria d’Habitatge  de l’àmbit territorial on s’ubica 
l’oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions tècniques de 
comprovació necessàries per a la resolució dels expedients. 

6. Comunicar a la Secretaria d’Habitatge les incidències, queixes o suggeriments dels 
ciutadans que s’adrecin a l’oficina, per tal de millorar la qualitat del servei. 

7. Participar en les sessions i jornades organitzades per la Secretaria d’Habitatge amb 
motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les tasques de 
col·laboració a efectuar per l’oficina. 

8. Fer constar clarament que les tasques realitzades per l’Oficina local d’Habitatge es fan 
en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

9. L’Ajuntament de Parets del Vallès resta obligat a facilitar tota la informació que des de 
la Secretaria d’Habitatge se li requereixi en relació a les activitats que són objecte del 
present conveni. 

 
Tercer. Obligacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant la Secretaria d’Habitatge s’obliga 
a: 

1. Facilitar a l’oficina d’habitatge de l’Ajuntament de Parets del Vallès informació 
actualitzada sobre les polítiques d’accés a l’habitatge i de rehabilitació d’habitatges, i 
sobre les normatives que estan relacionades amb la col·laboració que s’hi estableix. 

2. Facilitar l'accés als programes informàtics que es creïn per dur a terme la col·laboració 
objecte d’aquest conveni. 

3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'oficina i promoure 
programes d'aprenentatge i actualització  sobre els continguts de les tasques 
assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes. 

4. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest 
conveni, segons els paràmetres i barems que s'estableixen en el pacte següent. 

 

Quart. Finançament 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de la Secretaria d’Habitatge, 
tramitarà el pagament de la despesa originada pels serveis que presti l’oficina d’habitatge 
del municipi , d’acord amb els càlculs que s’estableixen a continuació, amb recursos 
pressupostaris a càrrec de la partida MA07/D/227000500/1210. 

a) Pagament  fix per serveis mínims de l'Oficina 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge farà un pagament d’import de ........……  € 
per exercici, per cobrir les despeses dels serveis mínims d’atenció ciutadana i 
d’assessorament sobre política d’habitatge establerts en el pacte segon, (veure taula 
adjunta), d’acord amb l’estructura de personal acreditada en el pacte segon apartat 1, i 
d’acord amb el nombre d’habitants als què l’oficina local d’habitatge donarà servei. 
(Annex I)  

 
b) Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge farà un pagament anual addicional a 
l'anterior que tindrà en compte el nombre d’expedients tramitats en relació amb les 
següents tasques, els quals seran valorats d’acord amb els barems següents: 
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Imports per expedient tramitat Oficina municipal 
Tramitació de cèdules  i inspecció de condicions d’habitabilitat 36 € 
Tramitació d'ajuts per a l'accés a habitatges protegits 30 € 
Gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació 60 € 
Gestió de sol·licituds de Tests d’Edificis (TEDI) 30 € 
Gestió de sol·licituds d’Informes Interns d’Idoneïtat 36 € 

 
c ) Aportació màxima 

L’aportació màxima destinada al pagament de les quantitats esmentades en els dos 
apartats anteriors, no podrà excedir, d’un import màxim anual de .......... €. (veure taula 
adjunta de màxims segons zones de població. Annex II). 

Per a l’any 2007, d'acord amb l'estimació dels serveis que l'Ajuntament preveu que  es 
podran realitzar durant aquest exercici s'estableix una aportació màxima de …………….  
€ . 

 

Cinquè. Tramitació dels pagaments 

1. La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es 
realitzarà de la següent manera: 

a) Primer pagament 

Aquest pagament es farà per l'import de …………… €, un cop signat aquest 
conveni per a l’any 2007; i, en el primer trimestre de cada exercici, si es produeix la 
pròrroga prevista en el pacte Vuitè. 

b) Segon pagament:  

El segon pagament es farà un cop acreditada l'activitat de l'oficina, corresponent a 
cada exercici, mitjançant la presentació a la Secretaria d’Habitatge d’una certificació 
justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques 
d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també les dels altres serveis 
pactats en el conveni i, un cop contrastada la certificació per part de les àrees i 
serveis competents de la Secretaria d’Habitatge amb les dades que disposi aquesta 
Secretaria. 

La certificació ha de ser signada per l’interventor o, de forma excepcional, pel 
secretari de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa 
a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost 
dels serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina durant l’any. Aquesta 
certificació es presentarà a la Secretaria d’Habitatge abans del 15 de novembre de 
cada any. 

 

Sisè. Resolució per incompliment 

L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, 
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, 
la seva resolució. 

 

Setè. Resolució de controvèrsies 

En cas de controvèrsia, ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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Vuitè. Vigència 

El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2007, i podrà ser prorrogat, per 
mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que 
ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial. 

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per triplicat, en el lloc i la data 
expressats en l’encapçalament. 

 
 
ANNEXOS 

 

Annex I 

Taula d'aportacions inicials a percebre per les Oficines Locals d’Habitatge, establertes en 
funció de la població corresponent als territoris dels ajuntaments dels quals depengui 
l'oficina (*): 

 

Pagament fix (pacte quart, a) Oficina Municipal 
Amb menys de 10.000 habitants 10.000 € 
Entre 10.000 i 20.000 habitants 12.000 € 
Entre 20.000 i 50.000 habitants 15.000 € 
Entre 50.000 i 100.000 habitants 20.000 € 
Amb més de 100.000 habitants 25.000 € 

 
 
Annex II 

 
Taula d’aportacions màximes destinades a les Oficines Locals d’Habitatge, establertes en 
funció de la població corresponent als territoris dels ajuntaments dels quals depengui 
l'oficina: 

Aportació màxima (pacte quart, b)  
Amb menys de 10.000 habitants 25.000 € 
Entre 10.000 i 20.000 habitants 30.000 € 
Entre 20.000 i 50.000 habitants 45.000 € 
Entre 50.000 i 100.000 habitants 60.000 € 
Amb més de 100.000 habitants 80.000 € 

 
La dimensió mínima de població a atendre per les Oficines dependents dels ajuntaments ha 
de ser de 5.000 habitants. 
  
Per a oficines de nova implantació, s'estableixen els següents imports pel que fa a les  
aportacions màximes corresponents al primer any, (2007) 
 
Amb menys de 10.000 habitants    15.000 € 
Entre 10.000 i 20.000 habitants     20.000 € 
Entre 20.000 i 50.000 habitants     22.000 € 
Entre 50.000 i 100.000 habitants    25.000 € 
Amb més de 100.000 habitants     30.000 € 
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11. Sol·licitar, si procedeix, la inclusió de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i aprovar la minuta 
del conveni 

D’acord amb allò manifestat anteriorment, les votacions són les següents: 

Vots a favor: 13 (PSC-PM, CiU, ICV-EUiA) 

Vots en contra: 0  

Abstencions: 2 (NOPP) 

Per tant i, 

Atès que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en l’exercici de les 
competències en matèria d’Habitatge, ha impulsat el Decret 244/2005, de 8 de 
novembre, d’actualització del Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007, amb el qual 
s’implementa el Programa de mediació per a l’habitatge de lloguer social i el parc 
desocupat. Aquest Decret s’ha acordat prorrogar l’any 2007, segons el Decret 
288/2007 de 24 de desembre.  

Atès que un dels eixos prioritaris del Decret 244/2005 és l’accés a l’habitatge en 
règim de lloguer a preus assequibles. Amb aquesta finalitat, s’ha posat en marxa la 
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social per incrementar l’oferta de lloguer a preus 
moderats i atendre així la població amb ingressos més baixos, i donar suport i 
coordinar les borses locals d’habitatge per al lloguer social, avui existents, i 
impulsar la creació d’altres de noves per cobrir tot el territori de Catalunya.  

Atès que en l’article 46, apartats 3 i 4, s’estableix que la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social serà gestionada i coordinada per ADIGSA, i que les tasques de la 
Xarxa s’establiran mitjançant conveni entre el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, Adigsa i les borses locals d’habitatge.  

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, la inclusió de l’Ajuntament de Parets del Vallès en la Xarxa de Mediació 
per al Lloguer Social. 

2. Aprovar la minuta del conveni que s’adjunta, que té per objecte la creació i el 
desenvolupament de la borsa d’habitatge per al lloguer social. 

3. Comunicar aquests acords al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i al 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
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Annex 

Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i la Secretaria General del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania; l’Ajuntament de Parets del Vallès / Consell Comarcal de XXXXXXXX i 
l’empresa XXXXXXXX, per la gestió del Programa de mediació per al lloguer social en 
el municipi de XXXXXXXXXXX / comarca de XXXXXXX.  

Barcelona, ……de………………de 2008  

 

REUNITS  

D’una banda el senyor Jordi Rustullet i Tallada, secretari general, en nom i representació 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania, en ús de les facultats previstes a l’article 1 de 
la Resolució BEF/573/2006, D’1 de març, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d’Acció Social i Ciutadania en diversos òrgans del Departament 
(DOGC núm. 4592, de 14.3.2006),  

D'una altra, el senyor Frederic Linares i Aguilar, conseller delegat d’Administració, Promoció 
i Gestió, S.A. (ADIGSA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom 
i representació de l'esmentada empresa, segons nomenament de data 29 de desembre de 
2006.  

D’una altra, el senyor/a ……………………………, alcalde/president de l’Ajuntament/Consell 
Comarcal de …………………….., assistit en aquest acte pel senyor ………………………, 
secretari general de l’Ajuntament de ………………………...  

I, d’una altra, el senyor/a …………………………., gerent de l’empresa municipal/ gerent de 
l’entitat ………………………………….., que actua en nom i representació de la institució, 
segons facultats inherents al càrrec.  

Les parts formalitzen aquest conveni per crear/recolzar la Borsa d’Habitatge per al Lloguer 
Social i Borsa Jove d’Habitatge que formarà part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer 
Social, en base als següents: 

ANTECEDENTS  

I. El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en l’exercici de les competències en 
matèria d’Habitatge, ha impulsat el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització 
del Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007, amb el qual s’implementa el Programa de 
Mediació per a l’habitatge de lloguer social i el parc desocupat. Aquest Decret s’ha 
acordat prorrogar l’any 2007, segons el Decret 288/2007 de 24 de desembre.  

II. Un dels eixos prioritaris del Decret 244/2005 és l’accés a l’habitatge en règim de 
lloguer a preus assequibles. Amb aquesta finalitat, s’ha posat en marxa la Xarxa de 
Mediació per al Lloguer Social per incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats i 
atendre així la població amb ingressos més baixos, donant suport i coordinant les 
borses locals d’habitatge per al lloguer social, avui existents, i impulsant la creació 
d’altres de noves per cobrir tot el territori de Catalunya.  

III. En l’article 46, apartats 3 i 4, s’estableix que la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social 
serà gestionada i coordinada per ADIGSA, i que les tasques de la Xarxa s’establiran 
mitjançant conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Adigsa i les 
borses locals d’habitatge.  

IV. L'article 49 preveu que les borses d’habitatge per al lloguer social municipals o 
supramunicipals, puguin ser gestionades directament per l'administració local, 
mitjançant una entitat municipal o supramunicipal, o mitjançant una entitat gestora. 
Sigui quina sigui la modalitat de gestió, el Decret preveu que el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge faci una aportació específica pels serveis de mediació prestats.  
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V. D’altra banda, el capítol VI del referit Decret posa en marxa un programa per a la 
prevenció de l'exclusió social residencial, mitjançant la concessió d’ajuts per pagar el 
lloguer a famílies amb risc d’exclusió residencial.  

VI. En relació a l’esmentat programa, l’article 44.1 preveu que en els supòsits de 
sol·licitants d’ajuts al lloguer previstos en els apartats c) i d) de l'article 42.1, les 
sol·licituds s’hauran de presentar a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer 
Social, de les entitats col·laboradores signants de convenis, o de les Borses Jove 
d’Habitatge.  

VII. Així mateix, en l’article 45.1 es preveu la subscripció de convenis de col·laboració amb 
entitats o organismes l’activitat habitual dels quals és la mediació en el lloguer 
residencial, perquè donin suport a llogaters que tenen dificultats per gestionar els ajuts 
al lloguer, i perquè tramitin, gestionin i, si s’escau, abonin, els ajuts previstos en el 
capítol 6, de prevenció de l’exclusió social residencial.  

VIII. En el mateix Decret l’ article 56, estableix un programa de cessió d’habitatges 
desocupats, per ser gestionats per ADIGSA o pels ens gestors de les borses 
d’habitatge per al lloguer social, a fi que aquests habitatges siguin arrendats a preus 
moderats.  

IX. En l’àmbit de l’exercici de les competències que li són pròpies, els municipis i demés 
ens locals tenen un important paper a desenvolupar en l’àmbit de les polítiques 
d’habitatge.  

X. El RD 1472/2007, de 2 de novembre, regula la Renda Bàsica d’Emancipació amb ajuts 
adreçats als joves de 22 a 30 anys. La Secretaria d’Habitatge ha subscrit un conveni 
amb el Ministerio de la Vivienda per desenvolupar la gestió d’aquests ajuts a 
Catalunya, mitjançant la Xarxa de Mediació. 

Amb la finalitat de col·laborar en la creació i el reforçament de la Borsa d’Habitatge per al 
Lloguer Social i atendre coordinadament les accions adreçades a facilitar l’accés a 
l’habitatge a les persones o unitats de convivència que demostrin necessitat d’un habitatge 
i, d’acord amb el Decret 244/2005, el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i els 
articles 6 i 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú   

 

ACORDS  

Primer. Objecte  

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de relacions entre ADIGSA, empresa pública 
de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Acció Social i Ciutadania al qual s’adscriu 
la Secretaria de Joventut i l’Ajuntament/Consell Comarcal de ...……........, a través de 
l’empresa municipal /l’entitat ......………… per a la creació / manteniment i 
desenvolupament de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social al municipi/comarca 
de……….…………, i formalitzar la col·laboració entre les Administracions Públiques 
signatàries així com l’encàrrec de gestions segons allò que preveu la llei 30/1992, de 26 de 
novembre.  

 

Segon. Entitat col·laboradora  

L’Ajuntament/Consell Comarcal de ......................................., a través de la Borsa 
d’Habitatge per al Lloguer Social establerta en l’esmentat municipi/comarca i, també a 
través de la Borsa Jove d’Habitatge, es constitueix /es manté com a en entitat 
col·laboradora de l’Administració de la Generalitat per tramitar i gestionar les sol·licituds de 
subvencions i, si s’escau, el pagament dels ajuts dels programes previstos en els articles 42 
a 58, del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’acord amb el que es preveu en aquest 
conveni.  
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Tercer. Compromisos d’Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya  

1. Adigsa aportarà a la Borsa per al lloguer Social i a la Borsa Jove d’Habitatge:  

1.1. Una quantia de 450 € per contracte de cessió o de lloguer signat, o per habitatge 
obtingut, gestionat i cedit a Adigsa per destinar-lo a lloguer, que compleixi els requisits 
establerts a l’article 50.2,a) del Decret 244/2005, i amb les següents condicions:  

a) Que hagi transcorregut un mínim de tres mesos de vigència.  

b) Que l’arrendatari estigui al corrent de les rendes de lloguer o, en el seu 
defecte, tingui un acord amb el propietari.  

c) Que no s’hagin executat les pòlisses d’assegurança.  

d) Que s’acrediti per part de la Borsa el seguiment del compliment del contracte i 
la resta de normes generals de convivència per part del llogater.  

1.2. Una quantia de 200 euros pel seguiment tant del contracte de cessió o de lloguer 
signat des de la Borsa, com de l’habitatge obtingut, gestionat i cedit a Adigsa per 
destinar-lo a lloguer per cada un dels anys posteriors al de signatura.  

1.3. Una quantia 50 euros per els ajuts al lloguer tramitats.  

1.4. Aquestes aportacions, restaran condicionades a l’existència de crèdit o dotació 
pressupostaria suficient per atendre els compromisos derivats d’aquest conveni de 
col·laboració.  

2. Posar a disposició de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i de la Borsa Jove 
d’Habitatge assegurances multirisc de la llar i de caució per a tots els habitatges que 
llogui d’acord amb els requisits del Decret 244/2005, i que no rebin aquest tipus 
d'assegurances del programa que la Secretaria de Joventut té convingut amb l'INJUVE.  

3.  Fer el seguiment i control dels habitatges que la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i 
la Borsa Jove d’Habitatge obtingui cedits de propietaris.  

4.  Establir el sistema de gestió per dur a terme obres de rehabilitació en els habitatges 
llogats o cedits a través de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i llogats per la 
Borsa Jove d’Habitatge, o cedits a la pròpia Adigsa quan els propietaris no vulguin o no 
les puguin realitzar.  

5.  Posar a disposició de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i la Borsa Jove 
d’Habitatge una eina telemàtica de funcionament en xarxa, com a suport de la gestió de 
la Borsa.  

6.  Donar suport formatiu al personal de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i la Borsa 
Jove d’Habitatge per al desenvolupament adequat de les seves tasques professionals.  

7. Establir un sistema de seguiment i de valoració de la qualitat de la gestió de la Borsa 
d’Habitatge per al Lloguer Social i Borsa Jove d’Habitatge i celebrar reunions 
periòdiques a fi d’avaluar els resultats i impulsar noves propostes.  

8. Posar a disposició de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i Borsa Jove d’Habitatge 
els diferents acords i convenis que signi amb institucions i entitats a fi de potenciar la 
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.  

9. Coordinar i gestionar la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, segons allò que disposa 
la disposició addicional primera, lletres b) i c) del Decret 573/2006, de 19 de desembre.  
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Quart. Compromisos del Departament d’Acció Social i Ciutadania, a través de la 
Secretaria de Joventut  

1. Posar a disposició de les Borses Joves d’Habitatge les assegurances de caució i risc 
convingudes amb l'INJUVE per als contractes signats d'acord amb el Decret 244/2005 i 
que compleixin els requisits que exigeix el programa INJUVE.   

2. Coordinar la recepció de les sol·licituds dels ajuts al lloguer.  

3. Vetllar pel correcte funcionament de les Borses Joves d’Habitatge.  

 

Cinquè. Compromisos de l’Ajuntament/Consell Comarcal, a exercir a través de la 
Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i de la Borsa Jove d’Habitatge  

1. Impulsar i facilitar la signatura de contractes de lloguer a preus per sota de mercat lliure 
per a unitats arrendatàries que compleixin els requisits de l’article 47 del Decret 
244/2005, mitjançant la realització dels següents serveis:  

a) Recepció de sol·licituds i informació sobre el programa de la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social, i altres mesures de foment de l’habitatge social contemplades al 
Decret 244/2005.  

b) Assessorament jurídic i tècnic sobre habitatge i sobre la normativa aplicable als 
contractes de lloguer.  

c) Captació d’habitatges a partir d’un bon coneixement del mercat, de la difusió dels 
programes d’ajuts, i d’entrevistes amb propietaris i administradors de finques.  

d) Conciliació entre l’oferta de l’habitatge i la demanda.  

e) Visita als habitatges oferts per comprovar-ne el seu estat de conservació i el seus 
equipaments.  

f) Signatura, gestió i supervisió de contractes, i tractament de la documentació, gestió 
de les fiances; sol·licitud i seguiment de les assegurances de caució i multirisc.  

g) Tractament informàtic obligatori de les dades a partir de les eines telemàtiques 
pròpies de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social corresponents a la gestió de 
les Borses i a la tramitació dels ajuts.  

h) Seguiment de l’estat de la relació contractual entre propietaris i llogaters.  

i) Seguiment de la tramitació de les sol·licituds d’ajuts i subvencions de les quals 
puguin beneficiar-se les parts implicades, amb la comprovació prèvia de la situació 
dels sol·licitants.  

2. Tramitar i gestionar les sol·licituds d’ajuts a llogaters, objecte d’aquest Conveni. 

3. Tramitar i gestionar les sol·licituds de subvenció dels propietaris d’habitatges llogats o 
cedits a la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, per a les obres realitzades per posar 
al dia l’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 50 del Decret 244/2005.  

4. Dur a terme o col·laborar amb ADIGSA en la realització d’obres de rehabilitació en els 
habitatges que es lloguin o s’obtinguin per cessió dels propietaris, quan aquests no 
puguin realitzar-les directament. 

5. Aplicar les propostes i acords del Comitè de Pilotatge de la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social establert a l’article 49.5 del Decret 244/2005, amb la finalitat que es pugui 
dur a terme la verificació i avaluació del funcionament de la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer social.  

6. Col·laborar amb ADIGSA en el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de la 
Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, facilitant la informació que se li requereixi amb 
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aquest objectiu, i fent un bon ús de les eines que a aquest fi es determinin, així com amb 
l’elaboració d’informes periòdics sobre la marxa i funcionament. 

 

Sisè. Compromisos directes de l’Ajuntament / Consell Comarcal  

1. Fer-se càrrec de les despeses de la posada en marxa i funcionament de la Borsa 
d’Habitatge per al Lloguer Social: infraestructura adequada, recursos humans, recursos 
materials, eines informàtiques i totes aquelles necessàries per al normal 
desenvolupament d’una oficina amb atenció al ciutadà, i conjuntament amb la Secretaria 
de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, de les despeses de posada en 
marxa de la Borsa Jove d’Habitatge.  

2. Comunicar a ADIGSA:  

2.1 Les modificacions que en un futur es puguin realitzar respecte la modalitat de gestió 
de la Borsa Jove d’Habitatge i de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social que 
s’ha constituït.  

2.2 L’obtenció d’altres aportacions o ajuts que rebi per a la mateixa finalitat, procedents 
de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals.  

2.3 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni.  

 

Setè. Finançament  

1. Adigsa, tramitarà el pagament de la despesa originada pels serveis que presti 
l’Ajuntament/Consell comarcal a través de la Borsa, d’acord amb els càlculs que 
s’estableixen a continuació. 

a) Pagament fix per serveis mínims de la Borsa  

Adigsa farà un pagament d’import de........................euros per exercici, per cobrir les 
despeses dels serveis mínims d’atenció ciutadana i assessorament relacionats amb 
els programes i ajuts de la Xarxa de Mediació per el Lloguer Social, i pels ajuts per el 
pagament de lloguers.  

Aquests imports s’estableixen per cobrir part de la despesa del personal que 
s’assigna a la Borsa per realitzar aquestes tasques i d’acord amb el nombre 
d’habitants als que potencialment la Borsa donarà servei (Annex 1)  

b) Pagament en funció del nombre de tràmits i serveis realitzats  

Adigsa farà un pagament anual addicional a l’anterior que tindrà en compte el nombre 
d’expedients, gestions i tràmits, a més de les mediacions pel lloguer social, d’acord amb 
els barems següents, IVA inclòs: 

 1. Mediació lloguer social.............................................................450 euros  
 2. Seguiment mediació lloguer social...........................................200 euros  
 3. Tramitació ajuts per al pagament lloguer ..................................50 euros  

 

Vuitè. Tramitació dels pagaments  

1. La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es 
realitzarà de la següent manera: 

a) Primer pagament  

Aquest pagament es farà per l’import de ..............euros, un cop signat aquest conveni 
per a l’any 2008, i en el primer trimestre de cada exercici, si es produeix la pròrroga 
prevista al pacte dotzè. Aquest pagament es justificarà mitjançant factura.  
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b) Pagaments posteriors:  

Els pagaments posteriors es farà un cop acreditada l’activitat de la Borsa, mitjançant 
la presentació a Adigsa de les factures justificatives de les activitats realitzades on es 
farà constar el nombre de mediacions realitzades, com també les referents a d’altres 
serveis pactats en aquest conveni, i un cop contrastada amb les dades que disposi 
ADIGSA. 

A més, certificació de justificació de l’activitat. Tant pel que fa al personal adscrit a la 
Borsa com per les gestions de medició i ajuts tramitades. Aquesta certificació es 
presentarà a Adigsa, abans del 15 de novembre de cada any.  

 

Novè. Publicitat  

En un lloc visible de l’oficina on estigui ubicada la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i 
la Borsa Jove d’Habitatge es mostrarà que el servei de mediació és fruit de la col·laboració 
entre l’Ajuntament/Consell Comarcal XXXXXXXXXX, l’empresa XXXXXXXXXX, la 
Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, l’empresa pública Adigsa, i la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, i si s’escau, d’altres Administracions Públiques. 

Així mateix, en tota la difusió i publicitat que es faci de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer 
Social i la Borsa Jove d’Habitatge es farà constar, de manera clara i explícita, la 
procedència dels ajuts públics.  

 

Desè. Seguiment  

El Comitè de Pilotatge de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social farà el seguiment 
d'aquest conveni i farà les propostes que estimi convenients per a la interpretació, 
modificació, aplicació, execució i, en el seu cas, resolució del present conveni.  

  

Onzè. Resolució de controvèrsies  

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment d’aquest conveni, 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  

 

Dotzè. Vigència i eficàcia  

El present conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2008 i podrà ser prorrogat, per 
mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de 
realitzar amb un preavís d’un mes del venciment.  

I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present document, en quatre 
exemplars i a un sol efecte.  

ANNEXOS  

Annex I  

Taula d'aportacions inicials a percebre per les Borses de Mediació pel Lloguer Social 
establertes en funció de la població corresponent als territoris dels ajuntaments dels quals 
depengui la Borsa (*):  

Pagament fix   

Amb menys de 10.000 habitants  10.000 €  

Entre 10.000 i 20.000 habitants  12.000 €  
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Entre 20.000 i 50.000 habitants  15.000 €  

Entre 50.000 i 100.000 habitants  20.000 €  

Amb més de 100.000 habitants  25.000 €  

 

Taula d'aportacions inicials a percebre per les Borses de Mediació pel Lloguer Social 
establertes en funció de la població corresponent als territoris dels Consells Comarcals o 
acords supramunicipals dels quals depengui la Borsa (*):  

Pagament fix Oficina 
Comarcal  

Amb menys de 10.000 habitants  22.000 €  

Entre 10.000 i 20.000 habitants  22.000 €  

Entre 20.000 i 50.000 habitants  22.000 €  

Entre 50.000 i 100.000 habitants 25.000 €  

Amb més de 100.000 habitants  25.000 €  

 

(*) valors amb IVA inclòs.  

 

12. Precs i preguntes 

12.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell i prega 
l’equip de govern que faci una actuació, encara que sigui provisional, en la línia que 
s’ha portat en altres aparcaments, com el de l’antiga Bendix, i el de l’avinguda de 
Lluís Companys, entre d’altres, i que es faci extensible en el pàrking que hi ha al 
Lluís Piquer. Aquest pàrking té la P de pàrking, perquè és el seu servei, però hauria 
d’estar ben adequat. 

En aquestes eleccions ha estat bastant deixat. Hi havia un sot impressionant a 
l’entrada, i s’hauria d’haver tingut l’atenció d’haver fet una actuació provisional i 
deixar aquest pàrking en condicions per a tots els ciutadans que l’han fet servir, en 
aquest cas, d’una manera important el dia de les eleccions. 

És conegut per tothom que és un pàrking molt utilitzat per deixar els infants a 
l’escola i que té un gran moviment diari. Per això prega que es faci una actuació 
ràpida dintre d’una provisionalitat fins que tingui lloc tota l’ordenació de la zona com 
ja s’ha manifestat que es farà. 

És necessari fer aquesta actuació, perquè el ferm i l’entrada estiguin en condicions 
i que no provoqui el malestar que ha provocat aquests dies, ja que s’ha utilitzat 
més. 

12.2. El senyor Martorell pregunta si l’equip de govern té prevista alguna actuació a 
l’antic escorxador, ja que no hi ha res i hauria de tenir lloc una actuació decidida 
per saber què es fa. Si s’adequa per desenvolupar una tasca més digna que la que 
té ara. Ara es realitzen alguns serveis i es guarden alguns vehicles, però es 
decideix portar a terme alguna actuació o s’ha de treure perquè la seva façana té 
una despesa en el municipi impressionant. Només que per la despesa que 
comporta treure els grafits s’hauria de fer un plantejament. 
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12.3. El senyor Martorell pregunta si a curt o mitjà termini està previst construir la 
rotonda que s’ha comentat altres vegades per millorar la mobilitat de l’avinguda de 
Catalunya envers a la connexió amb l’avinguda de Lluís Companys, que a hores 
punta el trànsit està tot embussat. És un problema per als conductors que han de 
girar del centre cap a l’esquerra. 

Pregunta si preveuen alguna actuació que permeti millorar el trànsit, que cada dia 
arriba més per l’avinguda de Lluís Companys a l’avinguda de Catalunya. 

La presidència explica que l’equip de govern coincideix en el punt primer i tercer 
exposats per CiU, però no hi ha prou amb coincidir, sinó que s’ha d’actuar, per això 
pren nota, i les regidories corresponents estudiaran ambdues qüestions per portar 
a terme alguna actuació. 

12.4. La regidora del NOPP, la senyora Martí, explica que l’altre dia va observar 
que es produïa un vessament d’aigua molt important en la bassa que hi ha a Cal 
Jardiner. La bassa estava buida, però entrava i sortia aigua, en els dies 
precisament que s’havia dictat el Decret de sequera. Suposa que ja s’ha solucionat, 
però sinó és així prega que se solucioni, ja que actualment el tema de l’aigua s’ha 
de vigilar molt. A més s’estaria incomplint el Decret de sequera. També a vegades 
han observat vessaments en la Riera Seca, per això és bo que aquestes qüestions 
es tinguin en compte, sobretot en els moments que s’estan vivint. 

12.5. La senyora Martí explica que aquest any se celebren els 800 anys del rei 
Jaume I, que és el rei que en la història dels països catalans va configurar i formar 
la corona d’Aragó. Aquesta personalitat va estendre el domini territorial i avui 
encara en tenen la parla catalana, encara que formin part de diferents estats 
actualment. El NOPP ha observat que en el nomenclàtor de Parets no hi és. No hi 
ha cap carrer ni plaça dedicada a aquesta personalitat històrica. És important que 
es tingui en compte i en el moment que es pugui es posi el nom d’aquesta 
personalitat històrica, sobretot en la història dels països catalans, en algun espai 
públic. 

12.6. La senyora Martí indica que fa molt temps que s’observa que l’entorn de 
l’aparcament del Lluís Piquer i del pavelló està molt descuidat de neteja. Té un 
aspecte desert i desordenat i tampoc van ser gaire afortunades algunes de les 
intervencions realitzades. És un indret en el qual va molta gent i val la pena buscar 
alguna solució perquè es mantingui net, ja que el darrera de l’aparcament del Lluís 
Piquer, els blocs i de tot l’entorn té un aspecte bastant desordenat. Pregunta quin 
sistema de manteniment i neteja es preveu. 

D’altra banda, l’Ajuntament ha de resoldre el tema de les propietats. És evident que 
l’entorn del pavelló no és de propietat municipal, per això hi ha una sèrie de 
problemes a solucionar i cal establir un calendari per fer-lo, ja que és un espai molt 
transitat i l’aspecte és desordenat encara que ja s’han acostumat a la vista, però 
quan algú el veu per primera vegada li sobta. 

La senyora Martí pregunta sobre les previsions en el manteniment dels 
contenidors, ja que els contenidors que no estan soterrats són espais externs i 
molts d’aquests tenen un manteniment bastant deficient, fet que comporta molts 
problemes relacionats amb les escombraries. Ara que ve la calor, un mal 
emmagatzematge de les deixalles comporta problemes i molèsties importants per 
als veïns. 

Pregunta per les previsions de manteniment que hi ha respecte als contenidors de 
la via pública. 
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La presidència indica que respecte al vessament d’aigua de Cal Jardiner, ha de dir 
que de ben segur que s’haurà fet alguna actuació i sinó és així es farà ràpidament. 
Personalment no en tenia coneixement d’aquest fet. Algun veí li havia comentat 
que hi havia alguna pèrdua d’aigua en un punt determinat del sector de Can Serra. 
Suposa que els serveis tècnics hauran solucionat el problema. Demà mateix el 
regidor de Serveis ho comprovarà. 

Pel que fa al prec de posar el nom de Jaume I a un espai públic del municipi és una 
proposta que es recull i que es tindrà en compte. 

Respecte al tema dels voltants del pavelló, indica que el regidor senyor Mingote ha 
explicat que una de les actuacions que l’Ajuntament sol·licita a la Xarxa de 
Municipis és aquesta, com també la del voltant de l’espai del bloc de pisos fins 
arribar a l’espai del pavelló, en una primera fase. En aquesta fase està previst fer 
una gran zona d’aparcament. 

El projecte del parc està dividit per fases i passarà un cert temps fins que es porti a 
terme. Fins al 2009 no tindrà lloc, però mentre es realitzarà alguna neteja en 
l’aparcament del Lluís Piquer i en el voltant del pavelló. El regidor de Serveis pren 
nota a fi de condicionar la zona el millor possible. 

Pel que fa al tema de les propietats, explica que l’Ajuntament ja té la totalitat de les 
propietats des de la Verneda de Can Isidre Coix, del voltant del bloc de pisos que 
abans era de Can Dolç. Falten els terrenys on hi ha el nou pavelló, però que s’han 
formalitzat amb una cessió prèvia mitjançant un conveni signat amb el propietari. 

En la legislatura passada l’equip de govern es va proposar l’obtenció d’aquest sòl 
públic, des de la Verneda de Can Isidre Coix fins a arribar al pavelló, on hi ha el 
camp de rugbi, és a dir al voltant d’uns 60.000 m2 d’aquest espai ja són públics, 
perquè els terrenys de la Verneda i el camp de rugbi els van cedir a l’Ajuntament. 
Cal Dolç es va cedir en la legislatura passada i on està el pavelló i la zona 
d’aparcaments es va cedir l’ús mitjançant un conveni amb el propietari. Quan 
s’obtingui d’una manera definitiva la propietat s’actuarà, ja que difícilment es pot fer 
una inversió en un sòl que no és municipal. Esperen que el proper any l’esmentat 
sòl sigui definitivament municipal per fer l’actuació corresponent. 

Respecte al tema dels contenidors, ha de dir que en el moment que vinguin les 
calors sinó hi ha una actuació de neteja continuada, els veïns es queixaran. 
Normalment el servei és eficient, però s’hi estarà a sobre. Enguany acaba el 
contracte de neteja i de recollida d’escombraries. Al final del contracte es 
formalitzarà amb el mateix sistema que el d’ara i s’hi estarà a sobre perquè 
compleixin tots els acords de neteja dels espais. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que respecte al prec efectuat 
per la senyora Martí sobre posar el nom de Jaume I a un carrer o plaça, ha de dir 
que la Junta de Portaveus estava d’acord amb la proposta inicial. La majoria, parla 
pel que va manifestar el grup municipal Socialista, és traslladar a la Junta de 
Portaveu justament aquestes propostes i d’altres que puguin haver per incorporar-
les a la nomenclatura dels noms de carrers del municipi i les propostes que puguin 
haver discutir-les en aquesta mateixa Junta per consensuar-les, discutir-les i 
marcar les prioritats. 

La presidència indica que pel missatge que li han fet arribar els grups no hi ha cap 
inconvenient que una propera plaça o carrer s’anomeni Jaume I. 
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L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 


