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

Caràcter: ordinari 
Data: 15 de maig de 2008 
Horari: de 20 a 21 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 

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

 

Excusa l’assistència 

Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde 
 
 

Ordre del dia 

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

Serveis Generals 

2. Donar compte aportacions econòmiques sol·licitades a la Diputació de 
Barcelona i els seus ens de gestió, destinades a les activitats i els serveis 
locals inclosos en el Catàleg 2008 de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat. 

 

Serveis Territorials 

3. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració per a l’establiment d’una 
Oficina Local d’Habitatge, compartida entre els ajuntaments de Montmeló, 
Montornès del Vallès i Parets del Vallès. 
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4. Ratificar, si escau, l’acord de la Junta de Govern relatiu a la llicència 
sol·licitada per la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials al Maresme-
Vallès Oriental. 

5. Mocions Junta de Portaveus. 

6. Precs i preguntes.  

 

Abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia del Ple, i prèvia la vènia 
el secretari llegeix el manifest relatiu al darrer atemptat comès a Àlaba, el qual té 
el text següent: 

“Arran de l’atemptat comès a Legutiano, a Àlaba, on ha perdut la vida el guàrdia 
civil, Juan Manuel Piñel, i quatre agents més han resultat ferits, 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 
companys de la víctima, alhora que demanem la unitat de totes les forces 
democràtiques en la lluita contra el terrorisme i mostrem el nostre suport a la 
tasca que desenvolupen els cossos i forces de seguretat de l’Estat. 

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

Seguint la convocatòria de concentracions silencioses que han fet la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, hem 
aturat uns minuts la nostra activitat per expressar el rebuig contra el terror i el 
menyspreu de la vida humana, i refermar-nos en la convicció que la pau continua 
sent l’únic camí per viure en llibertat. 

Parets del Vallès, 15 de maig de 2008” 

 

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 del 
dia 11 de març i 22 d’abril de 2008. 

 

Serveis Generals 

2. Donar compte aportacions econòmiques sol·licitades a la Diputació 
de Barcelona i els seus ens de gestió, destinades a les activitats i els 
serveis locals inclosos en el Catàleg 2008 de la Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 

La presidència dóna compte de les aportacions econòmiques sol·licitades a la 
Diputació de Barcelona i els seus ens de gestió, destinades a les activitats i els 
serveis locals inclosos en el Catàleg 2008 de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: 
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Fitxa de sol·licitud Programa de suport econòmic Import 
sol·licitat 

PATRIMONI CULTURAL   
OPC1 Suport a les polítiques locals de 

patrimoni cultural 
Activitats dels Arxius de la Xarxa d’Arxius 

Municipals 

- Inventari dels fons “Jutjat Municipal de 

Parets del Vallès” 

8.000 € 

         SOCIETAT DEL CONEIXEMENT   
OSAA1 Suport a les polítiques locals de la 

societat del coneixement 

- Publicació Parets al dia 

- Nou canal d’informació digital 
28.740 € 
15.000 € 

            DIVERSITAT I CIUTADANIA   
SPDC0 / SPDC1 Suport a les polítiques 

locals de gestió de la diversitat i la ciutadania 

- Recepció i acollida de població novinguda 

- Integració i convivència 

- Civisme 

13.000 € 

                     COMERÇ   
OCU0 Suport a les polítiques locals de 

comerç urbà 

Promoció del comerç 7.500 € 

OCU1 Suport a les polítiques locals de 

comerç urbà 

Dinamització comercial d’un centre comercial 

urbà 
7.500 € 

                     CONSUM   
CO1 Suport a les polítiques locals de 

consum 

Inspecció municipal de consum Suport 
tècnic 

CO2 Suport a les polítiques locals de 

consum 

Activitats informatives i educatives en consum Suport 
Tècnic 

CO3 Suport a les polítiques locals de 

consum 

Activitats informatives per a col·lectius 

d’empresaris i empresàries 
Suport 
Tècnic 

CO4 Suport a les polítiques locals de 

consum 

Exposició de consum Suport 
Tècnic 

CO5 Suport a les polítiques locals de 

consum 

Manteniment de serveis municipals de defensa 

dels consumidors i les consumidores 

Suport 
Tècnic 

                     DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC   
Suport a les polítiques locals de 

desenvolupament econòmic 

- Programa de suport a les polítiques de 

concertació territorial per a l’exercici 2008 

- Servei per a la millora de l’ocupabilitat de 

Parets del Vallès 

- Detecció de necessitats de les empreses de 

Parets del Vallès 

39.411,24 € 

                     CULTURA   
ODA3 Suport a les polítiques locals de 

difusió artística 

Festivals i esdeveniments artístics 7.064 € 

                     JOVENTUT   
OPJ1 Suport a les polítiques locals de 

joventut 

- Plans locals de joventut i programa 

d’activitats 

- Programa d’informació i dinamització 

juvenil als centres d’educació secundària 

(PIDCES) 

 
17.000 € 

 
 

7.700 € 
                     ESPORTS   

ESP2 Suport a les polítiques locals d’esports Activitats i serveis esportius 

- La cursa 08    

- Diada de la bicicleta  

- Nit de l’Esport 08   

 
2.830 € 
2.675 € 
8.725 € 

ESP4 Suport a les polítiques locals d’esports Activitats i serveis esportius 

- Adquisició de material esportiu   
 

3.185 € 
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ESP5 Suport a les polítiques locals d’esports Programes esportius d’interès local 

- Activitat física per a gent gran 

- Escoles esportives municipals 

- Natació per adults 

- Natació per a discapacitats 

 
4.886,85 €

14.644,70 €
14.601,50 €
9.356,00 €

                     SALUT 

SP8 Suport a les polítiques locals de salut 

pública i consum 

Control de plagues i prevenció de la 

legionel·losi 
4.000 € 

SP9 Suport a les polítiques locals de salut 

pública i consum 

Animals de companyia i aus urbanes 3.500 € 

SP10 Suport a les polítiques locals de salut 

pública 

Promoció de la salut 

- Foment d’hàbits saludables a l’espai jove de 

la ràdio 

- Programa de salut als centres de secundària 

 
 

400 € 
 

3.000 € 
                     BENESTAR SOCIAL  

SAS Suport a les polítiques locals de 

Benestar Social 

- Centre obert 

- Xarxa promoció bons tractes infància 

- Menjador social 

- Servei d’Atenció Psicològica Infantojuvenil 

(SAPIJ) 

- Jornades “Els nostres avis” 

24.000 €  
8.000 € 

20.000 € 
 

7.000 € 
20.000 € 

                     IGUALTAT   
OPPIDH1 / OPPIDH2 Suport a les 

polítiques locals d’igualtat de dones i homes 

Suport a les polítiques locals d’igualtat de 

dones i homes 

25.000 € 

OPPIDH3 Suport a les polítiques locals 

d’igualtat de dones i homes 

Desenvolupament i creació dels centres 

d’informació i recursos 
15.000 € 

                     EDUCACIÓ   
EDU1 / EDU2 Suport a les polítiques locals 

d’educació 

- Suport i acompanyament municipal a les 

famílies 

- Suport municipal a les AMPA 

- Tallers, cursos i activitats d’educació 

permanent 

 
9.000 € 
9.000 € 
2.000 € 

                     INFRAESTRUCTURES    
OTC1 Suport a les polítiques locals de 

millora del servei de les infraestructures de 

subministrament 

- Inventari 

- Pla director 

- Clavegueram 

Suport 
Tècnic 

                     MEDI AMBIENT    
SMA0 Suport a les polítiques locals de medi 

ambient 

- SMA1 Pla d’eficiència energètica dels 

equipaments i instal·lacions municipals. 

- SMA2 Pla d’ús eficient de l’aigua en 

instal·lacions municipals 

- SMA3 Fira Ecovallès 

- SMA4 Recuperació de les lleres del Riu 

Tenes i de la Riera Seca 

- SMA5 Programa de sensibilització 

ciutadana: Nova cultura de l’aigua 

 
12.000 € 
 
15.000 € 
24.000 € 
 
24.000 € 
 
24.000 € 

                     MERCAT I FIRES    
OMF2 Modernització i optimització de 

mercats de venda no sedentària 

Realització d’estudis de modernització i 

optimització del mercat de venda no 

sedentària i/o per a la creació de nous mercats 

de venda no sendentària 

4.000 € 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

OFPC1 Suport a les polítiques locals de 

participació ciutadana 

Foment i apropament al ciutadà dels canals 

participatius del municipi 

35.000 € 
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El regidor de CiU, el senyor Martorell, valora positivament que s’hagi facilitat la 
informació i les fitxes de sol·licituds per valorar el seu procés i evolució. Desitja 
que totes arribin a bon port i es rebin els imports sol·licitats. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, valora positivament que es doni compte 
d’aquestes sol·licituds de subvencions. També vol indicar que seria suficient 
donar compte de les sol·licituds de subvencions en una comissió informativa, 
sense arribar al Ple, ja que no és una qüestió absolutament imprescindible. 
Mentre més subvencions es demanin i aconsegueixin millor i quanta major gestió 
es faci millor, perquè el fet d’obtenir subvencions vol dir que amb la subvenció que 
s’obté es dóna un respir a l’economia municipal. Afegeix que en cas que es 
continuï donant compte de les sol·licituds de subvencions, seria bo que després 
es doni compte al Ple del resultat de les sol·licituds.  

Indica que en un Ple passat, el del 24 de gener, es va donar compte de les 
sol·licituds del PUOSC tramitades per l’Ajuntament. La resolució del PUOSC 
adjudicant al municipi de Parets, encara que de moment no està aprovada 
definitivament, de les deu obres que es van demanar en principi, el resultat és de 
tres obres i a més canviades de dades i per un import molt inferior al sol·licitat. 
Amb això vol dir que seria bo i interessant per a tots els grups, que també es doni 
compte del resultat de la gestió. 

Pel que fa al PUOSC i d’acord amb el han vist, l’Ajuntament no surt ben parat, ja 
que s’han presentat al·legacions i hagués estat interessant juntament amb aquest 
punt donar compte de les al·legacions presentades al PUOSC, que encara no 
estan resoltes. Per exemple les concessions a les propostes que en aquest cas hi 
ha és molt inferior als tres municipis del voltant. És a dir que a Parets li donen 
menys diners que a Mollet, Montmeló i Lliçà de Vall. Seria bo que aquest fos un 
tema de debat en les comissions informatives i es donés compte al Ple de 
l’evolució de les subvencions fi de conèixer el seu resultat, de la mateixa manera 
que es dóna compte de les sol·licituds. 

Hagués estat bé que aquest donar compte s’hagués acompanyat del donar 
compte de les al·legacions presentades en el PUOSC, ja que les peticions no han 
sortit ben parades. 

 

Serveis Territorials 

3. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració per a 
l’establiment d’una Oficina Local d’Habitatge, compartida entre els 
ajuntaments de Montmeló, Montornès del Vallès i Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Habitatge, el senyor Lucio Gat, i 
explica que tal com es va expressar a la comissió informativa és d’interès de 
l’Ajuntament de Parets, Montmeló i Montornès establir un conveni que reguli els 
paràmetres que permetin una gestió conjunta d’una oficina local d’habitatge. 

L’esmentada oficina ha de servir per donar un servei al ciutadà en l’àmbit de la 
informació, l’assessorament legal en matèria d’habitatge, la gestió del registre 
únic d’habitatges protegits, la tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i 
edificis i control de l’habitabilitat, així com també de tot allò que faci referència a 
assessorament i gestió en matèria de borsa d’habitatges de lloguer, especialment 
social i jove. 
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El conveni regula específicament com es gestionarà i administrarà aquesta 
relació. Hi ha un termini de vigència que en un principi s’estableix fins al 2010. 
També s’estableix l’instrument de gestió en què es determina que els dos 
ajuntaments fan beneficiari a l’Ajuntament de Parets de totes les ajudes públiques 
que puguin rebre per a aquesta finalitat. 

Preveu els recursos humans dels quals es disposa per tirar endavant l’oficina. Hi 
ha un apartat explícit sobre el finançament de les despeses que ocasionarà 
l’oficina, les quals han de ser compartides en funció de la proporcionalitat del 
nombre d’habitants que tingui cada Ajuntament. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que valoren positivament que s’arribi a uns 
acords amb aquests ajuntaments. L’oficina HabitaParets del municipi a part de 
desenvolupar i gestionar l’habitatge social de Parets, la primera prioritat és tenir 
una certa identitat i un referent en la gestió de l’habitatge social, com a mínim en 
aquests tres municipis. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que tot el que sigui fer més fàcil 
la gestió al ciutadà en aquests temes és prioritari. En aquests moments aquest 
tipus de gestió sobre habitatge que està damunt de la taula és bàsica i per tant el 
conveni tipus pot ser bo. 

La col·laboració entre municipis a nivell local sempre és important i poder aprofitar 
una infraestructura que ja es té perquè es beneficien més pobles, en aquest cas, 
Montornès i Montmeló, és positiu. Ojalà aquestes polítiques es poguessin fer en 
altres municipis, i que altres municipis també les puguin fer, perquè és molt 
important. 

CiU entén, valora i acull les explicacions del regidor. Creu que la infraestructura 
en què està HabitaParets pot fer perfectament aquesta feina, de la qual es poden 
beneficiar tots els municipis, els paretans perquè tindran una estructura més forta 
i potent, i també es podran beneficiar els altres municipis. És bo que es tirin 
endavant aquests tipus d’iniciatives i aquesta és una de cara a l’habitatge. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que totes les iniciatives que es 
prenguin entorn a la qüestió de l’habitatge de protecció oficial, són interessants i 
importants per avançar en aquest tema, que és complex i en el qual Parets 
històricament porta un retard en la qüestió. 

És evident que és bo i interessant portar a terme totes les iniciatives que es 
creguin convenients a l’entorn de l’habitatge, però no saben si l’esmentat conveni 
amb els tres municipis facilitarà o complicarà la gestió als usuaris, perquè els 
usuaris que hagin d’informar-se o vulguin qualsevol documentació o dades sobre 
el tema de l’habitatge de Montmeló o de Montornès han de venir a l’oficina de 
Parets. No sap si és molt pràctic per als ciutadans el fet d’ajuntar els tres 
municipis, encara que el propi conveni parli de la figura d’un enllaç. Es nomena un 
tècnic directiu municipal d’enllaç. Això planteja un primer dubte, després hi ha 
d’altres com l’apartat setè, sobre el tema de les despeses, que té una redacció 
complexa, i no deixa gaire clar quines són les despeses compartides i les que 
aportarà l’Ajuntament de Parets, que en té la seu. 

L’apartat setè indica que l’Ajuntament aporta el local, el mobiliari, els serveis 
bàsics i les despeses derivades de la direcció de l’oficina. Suposa que es refereix 
al gerent.  
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L’apartat cinquè i sisè pretén regular les despeses compartides i els mitjans de 
treball, que es compartiran per tres persones. Hi ha un altre apartat que tracta de 
les despeses de coordinació. Pregunta per què en el conveni no s’ha inclòs el 
tema del lloguer del local, que és una qüestió plantejable i discutible. 

L’oficina s’ubicarà en un local que no és propietat de l’Ajuntament, sinó de lloguer. 
Inicialment quan es va subscriure el lloguer es va plantejar en aquest mateix Ple, 
que el lloguer de l’oficina es compartiria amb la Diputació de Barcelona, perquè 
volia instal·lar l’oficina de recaptació. La senyora Martí pregunta per què no és 
possible compartir el lloguer, ja que és una despesa molt important i considerable. 
Creu que el tema de la despesa es podria plantejar d’alguna altra forma. 

El conveni diu que s’inicia l’activitat el 15 d’abril, que ja ha passat, i que l’obertura 
de l’oficina serà l’1 de maig d’enguany, que també ha passat. Són punts que s’han 
de rectificar. 

El NOPP s’absté en la votació vistes aquestes dues qüestions sobre les 
despeses, que poden plantejar algun tipus de complicació burocràtica, i 
problemes de desplaçament dels usuaris. 

El regidor d’Habitatge, el senyor Lucio Gat, explica que respecte als 
desplaçaments, ha de dir que els usuaris s’han de desplaçar exactament igual si 
existís una oficina d’aquest tipus, perquè a la comarca només es poden realitzar 
determinades gestions a Granollers, per tant, aquesta nova oficina facilita de 
manera notable la gestió en l’àmbit especificat. 

El senyor Lucio Gat manifesta que la representant del NOPP ha entès bé el 
conveni, ja que és veritat que es preveu un enllaç tècnic que distribuirà una part 
de la seva jornada en aquests municipis per donar la informació in situ a part dels 
recursos que els propis ajuntaments que subscriuen el conveni puguin disposar 
ipso facto a les dependències. 

Pel que fa al finançament de les despeses ha de dir que les despeses bàsiques 
de l’oficina les tindrien exactament igual encara que no se signés cap conveni 
amb cap ajuntament. Podrien demanar als altres ajuntaments que paguessin part 
del lloguer, però creu que no és oportú, no només perquè ja tenien previst la 
instal·lació de l’oficina sense necessitat de subscriure un conveni amb cap 
ajuntament, sinó que en aquestes dependències van altres serveis de 
l’Ajuntament com el Servei Local d’Ocupació, que ocupa una part importantíssima 
d’aquest espai, per això no és de justícia que el lloguer de les dependències els 
hagin de pagar els ajuntaments que no tenen res a veure amb aquest servei. 

El fet de pactar amb els esmentats ajuntaments permet a l’Ajuntament de Parets 
beneficiar-se dels ajuts públics a obtenir en l’àmbit dels habitatges, fet força 
interessant. De ben segur que Parets es beneficiarà perquè l’oficina que realitzarà 
les gestions oficials davant de la Generalitat estarà ubicada al terme municipal de 
Parets del Vallès.  

El regidor d’ICV-EUiA, el senyor Tarrés, agraeix l’explicació donada pel regidor 
d’Habitatge, que ha exposat molt bé el funcionament de l’oficina i per l’explicació 
donada és justificat que Iniciativa expliciti que el seu vot és a favor de la proposta, 
perquè entén que l’oficina local d’habitatge que passa d’una oficina local 
d’habitatge a una oficina d’habitatge compartit amb els municipis veïns de 
Montmeló i Montornès esdevé en aquests moments en una demostració de 
capacitat de treballar conjuntament per redundar en un millor servei a la 
ciutadania. 
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El fet que hi hagi un registre únic d’habitatge és una garantia que es pot fer més 
en un tema tan delicat com aquest. En definitiva la col·laboració entre municipis 
veïns que sempre es positiven en tot, en aquest cas pot comportar una gran 
oportunitat i en aquest sentit ho veu com un qüestió molt positiva, per això l’únic 
que li queda és desitjar veure l’oficina en qüestió. 

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 3 (NOPP) 

Per tant i, 

Atès és de l’interès dels ajuntaments de Montmeló, Montornès del Vallès i Parets 
del Vallès subscriure un conveni que permeti la gestió conjunta d’una Oficina 
Local d’Habitatge, a fi d’oferir als ciutadans/es serveis d’informació i 
assessorament general sobre habitatge, gestió del registre únic (a cada municipi) 
d’habitatges protegits, tramitació d’ajuts a l’accés, tramitació d’ajuts a la 
rehabilitació d’habitatges i edificis i control de l’habitabilitat, així com també tot allò 
que faci referència a assessorament i gestió en matèria de borsa d’habitatges de 
lloguer social i jove i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar el conveni de col·laboració per a l’establiment d’una Oficina Local 
d’Habitatge, compartida entre els ajuntaments de Montmeló, Montornès del Vallès 
i Parets del Vallès. 

2. Facultar l’alcalde president de la corporació per a l’aprovació i l’execució dels 
actes necessaris per al desenvolupament de l’acord, així com per a modificar els 
termes del conveni, si s’escau. 

3. Notificar el present acord als ajuntaments de Montmeló i Montornès del Vallès. 

 

Annex 

Conveni de col·laboració per a l’establiment d’una Oficina Local d’Habitatge, 
compartida entre els Ajuntaments de Montmeló, Montornès del Vallès i Parets del 
Vallès. 
 
Parets del Vallès, 
 
Reunits 
 
El Sr. Manuel Ramal Mata, en nom i representació, com Alcalde, de l’Ajuntament de 
Montmeló. Actua assistit pel Secretari de la Corporació Sr. José Luís Martínez Martínez 
 
El Sr. Daniel Cortés Martín, en nom i representació, com Alcalde, de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès. Actua assistit per la Secretaria de la Corporació Sra. Júlia Cid 
Barrio. 
 
El Sr. Joan Seguer Tomàs, en nom i representació, com Alcalde, de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès. Actua assistit pel Secretari de la Corporació Sr. Josep Mª Amorós 
Bosch. 
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Manifesten 
 
Que és de l’interès dels tres Ajuntaments subscriure un conveni que permeti la gestió 
conjunta d’una Oficina Local d’Habitatge, en ordre a oferir als ciutadans/es serveis 
d’informació i assessorament general sobre habitatge, gestió del registre únic (a cada 
municipi) d’habitatges protegits, tramitació d’ajuts a l’accés, tramitació d’ajuts a la 
rehabilitació d’habitatges i edificis i control de l’habitabilitat, així com també tot allò que faci 
referència a assessorament i gestió en matèria de borsa d’habitatges de lloguer social i 
jove i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer. 
 
I  a aquests efectes i reconeixent-se mútuament la capacitat legal per a l’atorgament 
d’aquest document, estableixen els següents 
 
 
Pactes 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
Es objecte d’aquest conveni establir els paràmetres que permetin la gestió conjunta, entre 
els tres Ajuntaments, d’una Oficina Local d’Habitatge, en ordre a oferir als ciutadans/es 
serveis d’informació i assessorament general sobre habitatge, gestió del registre únic (a 
cada municipi) d’habitatges protegits, tramitació d’ajuts a l’accés, tramitació d’ajuts a la 
rehabilitació d’habitatges i edificis i control de l’habitabilitat, així com també tot allò que faci 
referència a assessorament i gestió en matèria de borsa d’habitatges de lloguer social i 
jove i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer. 
 
 
Segon.- Termini de vigència 
 
El termini de vigència d’aquest conveni resta vinculat al termini de vigència del conveni 
d’establiment i manteniment de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) a subscriure entre la 
Generalitat de Catalunya i els tres Ajuntaments. En tot cas la relació de col·laboració 
administrativa entre els tres Ajuntaments, s’inicia amb l’aprovació d’aquest conveni i té 
una vigència mínima pels exercicis 2008, 2009 i 2010. Passat aquest termini, els tres 
Ajuntaments podran optar per la renovació de la col·laboració o l’establiment d’altres 
formules de gestió, siguin individuals o col·lectives. 
 
 
Tercer.- Instrument de Gestió 
 
Els municipis de Montmeló, Montornès del Vallès i Parets del Vallès, deleguen la gestió de 
l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) a HabitaParets SL, societat pública de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, a qui faran beneficiaria de totes les ajudes públiques que es rebin per 
aquesta finalitat. 
 
 
Quart.- Imatge pública i unitat d’acció 
 
Totes les actuacions de l’OLH, seran genèriques i uniformes. La imatge corporativa serà 
única i indicarà que l’Oficina Local d’Habitatge es compartida pels tres Ajuntaments, 
indicant la participació de les administracions públiques que han delegat la gestió o que 
col·laboren en el projecte. Es crearà una pàgina web pròpia, que estarà vinculada 
telemàticament a  les webs institucionals dels respectius Ajuntaments. 
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Cinquè.- Recursos humans  
 
L’equip tècnic, administratiu i de gestió de l’OLH, compartit pels tres ajuntaments, estarà 
format per un diplomat en  arquitectura, un tècnic diplomat en l’àrea jurídica i de mediació 
immobiliària i un administratiu de gestió, amb les dedicacions detallades a la proposta de 
pressupost. 
 
 
Sisè.- Altres despeses compartides 
 
Els mitjans de treball personal de l’equip professional (informàtica, comunicacions i 
trasllats), les despeses de formació, si s’escauen, i les despeses d’imatge, difusió i 
informació que es promoguin. 
 
 
Setè.- Despeses assumides per l’Ajuntament de Parets del Vallès 
 
La disposició de local i mobiliari adequat amb els serveis bàsics de confort i accessibilitat 
dels llocs de treballs de l’equip i les despeses derivades de la direcció de l’Oficina Local. 
 
 
Vuitè.- Recursos aportats individualment per cada Ajuntament 
 
La disposició d’un Punt d’Informació de l’Habitatge (PIH), a cada municipi. Emplaçat a 
l’oficina d’atenció ciutadana o a un indret adient, atès per un administratiu disponible, però 
no exclusiu, a tota la franja horària d’atenció al ciutadà habitual a l'Ajuntament respectiu 
més una tarda per determinar. Aquest administratiu/va, restarà vinculat funcionalment a 
l’Oficina Local d’Habitatge i al seu cap. 
 
Nomenament d’un tècnic o directiu municipal d’enllaç, responsable i interlocutor per afers 
de gestió laboral de l’administratiu del PIH i de la coordinació dels programes d’actuació 
en política d’habitatge al seu municipi que es promoguin des de l’OLH 
 
 
Novè.- Finançament de les despeses compartides 
 
Les despeses suportades conjuntament es repartiran proporcionalment a la població de 
dret de cada municipi a 1 de gener de l’any anterior. 
 
L’inici de l’activitat és preveu pel 15 de maig de 2008. Les previsions econòmiques del 
pressupost adjunt per l’exercici 2008, s’adequarà a la posada en marxa efectiva de 
l’oficina. 
 
Les subvencions per gestió son estimades, el pressupost es considera com una estimació 
i dintre del primer trimestre de l’exercici següent es presentarà el rendiment de comptes i 
la memòria de l’activitat de l’any anterior i la liquidació definitiva del finançament de cada 
Ajuntament. 
 
Sempre que sigui possible, es nomenarà a la societat municipal HabitaParets SL com a 
beneficiaria de les subvencions. En el cas que això no sigui possible, els Ajuntaments, 
transferiran l’ingrés íntegre de la subvenció rebuda en un termini màxim de 15 dies des de 
la seva recepció. 
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Desè.- Ampliació de la col·laboració amb altres Administracions 
 
Les aportacions rebudes d’altres Administracions o del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental pel sosteniment de l’OLH a l’àmbit territorial dels tres municipis, no establertes 
inicialment als convenis base, s’aplicaran a l’activitat, tant pel sosteniment de les 
despeses compartides, com per les assumides directament per l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, d’acord amb el pressupost total de l’activitat que també s’adjunta al conveni. 
 
Les ampliacions de l’àmbit territorial per adhesió d’altres municipis, determinarà un nou 
marc econòmic i d’organització que requerirà l’aprovació dels tres Ajuntaments. 
 
 
Onzè.- Programes específics d’habitatge 
 
L’OLH, desenvoluparà campanyes actives de foment de la rehabilitació d’edificis i 
habitatges, a cada municipi d’acord amb els àmbits prioritàris definits per cada 
Ajuntament. 
 
 
Dotzè.- Coordinació de les accions, interpretació i resolució de conflictes 
 
Cada Ajuntament nomenarà un tècnic i un membre del seu govern municipal, que 
actuaran com a interlocutors qualificats amb la societat gestora de l’Oficina local 
d’habitatge. En cas de discrepància en la interpretació i/o execució d’aquest Conveni, els 
tècnics i els electes designats, formaran junt amb el gerent de la societat HabitaParets SL, 
una comissió a l’efecte. De no arribar-se a un acord seran competents per a resoldre el 
conflicte els Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la 
província de Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, les parts que intervenen signen per triplicat exemplar aquest 
document, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 
 

4. Ratificar, si escau, l’acord de la Junta de Govern relatiu a la 
llicència sol·licitada per la Generalitat de Catalunya. Serveis 
Territorials al Maresme-Vallès Oriental 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica 
que aquest acord es refereix a la bonificació de la taxa relativa a la llicència 
d’obres de les millores de l’IES de Parets sol·licitada per la nova Delegació 
Territorial del Vallès Oriental - Maresme del Departament d’Ensenyament, que 
fins ara estava ubicada al carrer Casp de Barcelona Comarques, amb una 
extensió molt gran, i ara hi ha hagut una separació i a Parets li correspon la 
Delegació del Vallès Oriental - Maresme amb seu a Mataró. 

Es demana aquesta bonificació de la mateixa manera que es va demanar en 
l’ampliació del col·legi Lluís Piquer i en les obres del parvulari del CEIP Vila 
Parietes. En aquest cas la llicència preveu l’adequació de dues noves aules 
destinades al cicle formatiu d’administratiu i millores en la connexió del 
clavegueram, que històricament en l’Institut ha provocat problemes en època de 
pluges. Són obres que estan en marxa. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que aquest punt tracta sobre ratificar 
un acord. És un procés burocràtic i que funciona d’aquesta manera. El servei del 
qual s’han de beneficiar és el més interessant per al ciutadà, que es pugui 
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minimitzar i arreglar el tema de l’escola i que deixi de ser un problema com fins 
ara. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, ratifica l’acord adoptat per la Junta de 
Govern de 24 d’abril de 2008, el qual té el text següent: 

“Exp. 328/08, Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials al Maresme-
Vallès Oriental 

Examinat l'expedient promogut per la Generalitat de Catalunya. Serveis 
Territorials al Maresme-Vallès Oriental, amb la finalitat de redistribuir espais per a 
cicles formatius i recollida d'aigües en l’avinguda d’Espanya, núm. 116, d'aquest 
terme municipal. 

Atesos els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics del Departament 
d’Urbanisme. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Atorgar la llicència urbanística a favor de la Generalitat de Catalunya. Serveis 
Territorials al Maresme-Vallès Oriental, per a la redistribució d'espais per a cicles 
formatius i recollida d'aigues, en l’avinguda d’Espanya, núm. 116, de conformitat 
amb el projecte presentat pel senyor Alfredo Montemayor Gómez, amb les 
condicions generals i específiques incloses en el corresponent document de 
llicència municipal, i amb les condicions particular següents:   

A. Per restar efectivament autoritzat l’inici de les obres cal justificar i formalitzar 
prèviament davant aquest Ajuntament les següents condicions: 

i) Programa de control de qualitat,  visat pel col·legi professional 
corresponent . 

ii) Aportació del full d’assumeix de la direcció facultativa de tècnic mitjà 
(aparellador). 

iii) Designació de contractista, aportant documentació que acrediti la seva 
acceptació per a l’execució de les obres objecte de la llicència i de 
complimentar els requisits fiscals que el facultin per a realitzar-les al 
municipi de Parets del Vallès (còpia d’alta de IAE o certificat emès per 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària). 

iv) Constitució de la fiança en garantia de la correcta deposició a abocador 
autoritzat de terres, runes i residus d’obra per un import de 420,71 €. 

B. En compliment del Decret 201/94 relatiu al tractament dels enderrocs, runes i 
residus que es destinen a l’abandonament, caldrà que es presenti certificat de 
gestió i disposició de runes i residus en planta de reciclatge o abocador controlat, 
emès per l’empresa gestora contractada, en el que s’acrediti el volum i 
característiques dels residus dipositats com a condició necessària per obtenir la 
devolució de la corresponent  fiança i, en el seu cas, la llicència de primera 
ocupació. 

C. El responsable de les obres haurà de fer complir les disposicions que li siguin 
d’aplicació del RD 1627/97, relatiu a la seguretat i salut a les obres de 
construcció. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa i l'impost per llicència d'obres, 
següent: 
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Ordenança núm. 5.   
Impost sobre construccions instal·lacions i obres 
(3,750%/53.216,24€).................................................... 

 
 

1.995,61 € 
 
Import de la taxa a deduir de la quota del ICIO 
(1,495%/53.216,24€).................................................... 

 
 

795,58 € 
 1.200,03 € 
 
Bonificació del 95% de la quota per obres d’especial 
interès…….................................................................... 

 
 

1.140,03 € 
 

Total quota bonificada ICIO…………      
 

60,00 € 

3. Fer avinent a la promoció de les obres, a les quals han atorgat llicència que, 
amb els efectes que es preveuen a l'article 181 del Decret 1/2005 de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i de 
conformitat amb el que disposa en l'article 8 de les Ordenances Municipals 
d’Edificació, el termini per al començament de les obres és de dotze mesos i 
trenta-sis per al seu acabament, comptats ambdós terminis des del moment de 
rebre la notificació dels presents acords, amb possibilitat d'obtenció d'una única 
pròrroga per la meitat dels terminis exposats, amb els requisits que es preveuen 
en l'esmentat article. 

4. Traslladar l’acord al Departament de Serveis Econòmics. 

5. Ratificar aquest acord en el proper Ple.” 

 

5. Mocions Junta de Portaveus 

La presidència indica que es dóna compte al Ple de les mocions que es 
plantegen, s’analitzen i s’acorden a la Junta de Portaveus. Algunes de les 
mocions aportades es van entendre com a prec, com la del seguiment de l’estat 
d’execució del pressupost, en què al setembre tindrà lloc una reunió. 

La Junta de Portaveus en data 13 de maig de 2008 va acordar una moció 
consensuada relativa a la Campanya Catalunya Lliure de Bosses de Plàstic, que 
té el text literal següent: 

“Exposició de motius: 

Les bosses de plàstic d'un sol ús que ens donen a les botigues, es converteixen 
ràpidament en un residu. Tant la fabricació com el seu tractament com a residus, 
son responsables d’importants afectacions ambientals, socials i econòmiques. 

Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat de la bossa de plàstic, ja 
que amb una vida útil curta (12 minuts) es consumeix i malbarata gran quantitat 
d’aigua i energia, a més del cost ambiental de l’explotació del petroli, un recurs no 
renovable, amb l’agreujant de ser un producte no degradable. 

A Catalunya creixen els residus i el consum de bosses de plàstic, -les deixalles 
augmenten el 47% en els darrers 10 anys i la causa principal son els envasos i 
bosses d’un sol ús-. S’ha estimat que a Catalunya, s’usen una mitjana de 5’4 
bosses per família i setmana en cadenes comercials (Estudi FPRC, 2007), el que 
suposa que només amb un cap de setmana consumim més de 14 milions de 
bosses de plàstic a Catalunya. Les bosses de plàstic representen el 2’32% del 
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pes de les deixalles a Catalunya, un consum de 110.000 tn a l’any (font: CEPA-
EdC, 2006). 

Dades que demostren un consum injustificat i perjudicial pel medi ambient, doncs 
son fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables que permetin utilitzar-les 
moltes vegades (bosses de cotó, ràfia, bosses plegables, cabàs, carretó, etc). 

Raons per rebutjar les bosses de plàstic d’un sol ús: 

- Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovables i molt costós 

- Suposen un 2’32% en pes de la brossa domèstica i unes 14 milions de bosses 
el cap de setmana 

- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a 
abocadors i incineradores 

- En la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur 
d’hidrògen,,,) 

- Si cada català deixés d’agafar 1 bossa es deixaria d’emetre 117 tones de CO2 
a l’atmosfera 

- Poden trigar fins 500 anys en descompondre’s 

- La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi 
terrestre i aquàtic 

- Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables 

Arran dels seu impacte i les múltiples actuacions i experiències d’arreu del món 
que s'estan desenvolupant respecte a la limitació de la bossa de plàstic, queda 
clar que s’han de prendre mesures urgents per a posar-hi solució. 

S’han estat fent esforços des dels ens locals, entitats cíviques i ecologistes, 
alguns Gremis i cadenes comercials catalanes per conscienciar als consumidors i 
els comerços, però la via única dels acords voluntaris és insuficient per frenar de 
forma generalitzada el consum de bosses. Doncs, és del tot necessari i urgent el 
debat, conscienciació i l’acció de canvi en la direcció de limitar el consum de les 
bosses de plàstic entre tots els agents socials, econòmics i les administracions 
per tal d'aplicar solucions normatives i restrictives, pedagògiques i efectives. 

Conscients de la problemàtica ambiental i social d’aquesta situació, i de la 
necessitat d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de residus, el nostre 
Ajuntament també ha de ser sensible a aquesta qüestió, és l’Administració més 
propera al ciutadà i en temes mediambientals com el que acabem de plantejar pot 
fer molt per reorientar la política de consum i de reducció de residus, doncs 
podem tenir un paper cabdal en contribuir a invertir les tendències de creixement 
dels residus, i en promoure un consum responsable, desenvolupant accions per 
conscienciar a la població i als agents econòmics, i coneixedors de la campanya 
d’àmbit nacional que promouen la Fundació per a la Prevenció dels residus i el 
consum responsable i la Federació Ecologistes de Catalunya,  

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

ACORDA: 

1. L’Ajuntament acorda sumar-se a la campanya “Catalunya lliure de bosses de 
plàstic”. 
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2. Demanar i donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
especialment al Departament de Medi Ambient i Habitatge, la regulació del 
consum indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic a Catalunya. 

3. Desenvolupar una campanya progressiva de comunicació a la població 
(Escoles, entitats,..)i al sector comercial del municipi, dels acords d’aquesta moció 
i de la necessitat de limitació de la bossa de plàstic en el context de la prevenció 
de residus d’envasos i embolcalls, i les alternatives més ecològiques (bossa de 
roba, bossa plegable, carretó, cabàs...). 

4. Adherir-se i participar en la declaració del 3 de juliol “Dia Català Sense Bosses 
de Plàstic”. 

5. engegar dinàmiques amb els comerços com la creació d'una Xarxa de 
comerços respectuosos amb el medi ambient, proposta que fomentarà 
principalment l’acord per a que els comerciants del municipi redueixin 
progressivament l’ús de les bosses de plàstic del comerç. 

6. Estudiar una proposta de bonificació fiscal a partir de les ordenances fiscals als 
comerços locals que desenvolupin actuacions per a reduir de forma efectiva el 
nombre de bosses d’un sòl ús. 

7. Acordar que es contactarà amb els distribuïdors del municipi per a concretar la 
limitació de les bosses de plàstic de forma específica en els proveïments i 
activitats que desenvolupi l’Ajuntament. 

8. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge.” 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que el seu grup no farà cap més 
aportació perquè tot es va parlar i consensuar a la Junta de Portaveus. Valora que 
en aquest document s’hagi introduït un punt específic com que també dintre 
d’aquesta campanya s’enforteixi la seva pedagogia. Creu que això és molt 
important i no es tracta senzillament de lluitar contra aquest tipus de residu, 
perquè no es llencin d’una manera discriminada, sinó que s’ha d’entendre que 
amb una bona pedagogia també es pot arribar molt lluny, fet que ha quedat 
recollit i CiU hi està totalment a favor. 

El regidor del NOPP, el senyor Morguí, exposa que aquesta moció apareix aquí 
ben estructurada, perquè la porten dos grans grups com són la Federació 
d’Ecologistes de Catalunya i la Fundació per a la Reducció de Residus, que 
estructuren d’alguna manera tot un sentiment que hi ha a la població. 

El compromís d’adherir-se a la campanya per a la reducció de bosses de plàstic 
d’un sol ús no significa entendre que es consideri el plàstic com una cosa bruta, 
sinó que el plàstic potser reutilitzable i tenir un ús net. Hi ha molt polímers 
reciclats, amb el quals es poden fer jerseis i d’altres coses amb plàstics. 

La campanya no està en contra de la indústria que fabrica plàstics, sinó en contra 
de l’ús únic i durant molt poca estona de les bosses, que serveix només per 
transportar mercaderies durant un quart o mitja hora, el temps que es triga en 
transportar la compra del comerç a casa, i que després passa a ser un residu. 

Aquesta és la idea bàsica que tothom entén molt bé. A Parets hi ha tota una 
tradició i l’Ajuntament mitjançant un Decret de seguida es va adherir a la 
campanya per a l’eliminació de la bossa de plàstic d’un sol ús, i d’alguna manera 
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respon al sentiment que els paretans han tingut des de fa molt temps sobre que la 
reducció dels residus és molt important. 

Quan va arribar a Parets als anys 90 el va sobtar que hi havia botigues com la 
Cooperativa la Progressiva, que reutilitzava les caixes de cartró per transportar 
els productes d’un lloc a un altre, en comptes de les bosses de plàstic. 

Altres activitats importants que han tingut lloc aquests anys passats són les 
campanyes ecologistes per a la reducció de residus i embolcalls publicitaris. 
Abans es comprava el producte i després es deixaven al davant de la botiga els 
embolcalls en què ho servien, però ara la campanya s’estructura de manera molt 
clara per veure com es pot arribar a reduir realment els residus, fent un esforç tant 
els comerciants com el públic, que en un moment donat han de transportar els 
productes. 

L’Ajuntament ja ha entrat en la reducció de residus, com per exemple en el tema 
dels gots, en què es va fer una campanya curiosa que va ensenyar la regidora de 
Participació Ciutadana de l’anterior legislatura, i va fer que els gots de 
l’Ajuntament no fossin d’un sol ús. L’eliminació dels gots de plàstic d’un sòl ús ha 
estat una cosa important i l’Ajuntament ho ha portat a terme en les festes majors, i 
com avui que tenen gots reutilitzables, encara que són de plàstic també són 
reutilitzables. 

El senyor Morguí continua exposant que ara se’ls dóna un altre ús als cartells 
publicitaris que es pengen als fanals. Són coses que totes elles signifiquen que hi 
ha una sensibilitat en el poble.  

S’han adherit a la campanya institucions, entitats, Ajuntament, Fòrum Tenes i 
ciutadans de forma individual, demostrant una gran sensibilitat en aquest tema. 

Espera que tots facin un esforç especial per facilitar que les alternatives tinguin 
lloc. La possibilitat d’entregar bosses plegables que es poden portar a la butxaca i 
encara que siguin de plàstic serveixen per a molts usos, perquè són prou 
resistents. També les pastisseries i fleques del poble hi han participat, perquè és 
una campanya catalana des del 2006, d’entregar bosses de roba publicitàries per 
portar el pa, per això l’Ajuntament també hauria de pensar com fer possible o més 
fàcil que els ciutadans portin la bossa de roba quan van a comprar. A partir d’ara 
s’hauria de pensar en com fer que sigui fàcil anar per una vorera amb una bossa 
de rodes carregada i poder-la arrossegar pel poble, que és prou extens com per 
portar bosses de rodes. 

Val la pena la idea de facilitar als ciutadans les esmentades bosses de roba com 
a mètode alternatiu a les bosses de plàstic d’un sol ús. Seria bo incorporar 
aquesta opció a totes les decisions futures. S’hauria de parlar amb els comerços 
del municipi, a fi que aquesta campanya sigui realment efectiva i que es noti 
realment una disminució important en l’ús de les bosses de plàstic. 

Just quan s’encetava la campanya va sortir a la televisió que en les escoles 
d’alguns pobles de la zona del Delta de l’Ebre, utilitzen bosses de roba per recollir 
els residus de l’esmorzar o el dinar dels nens, i s’enduen els residus per 
classificar-los i que no sigui necessària la bossa de plàstic. En petites coses és 
fàcil fer aquesta pedagogia, que tothom demana i és necessària. 

No és una demanda social, que hagi sortit com un bolet a iniciativa administrativa, 
sinó que justament és la societat la que demana a l’Administració que doni 
solucions reals a aquesta qüestió. 
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En altres països apliquen mesures més restrictives com fer pagar les bosses de 
plàstic o prohibir-les. Aquí s’ha començat de manera més fàcil, que és canviar-les 
per altres que es puguin utilitzar moltes més vegades. 

El senyor Morguí afegeix que es va aprovar conjuntament la moció i és 
interessant de tenir-lo present. 

Intervé el regidor d’ICV-EAiU, el senyor Tarrés, i agraeix a tots els grups 
municipals el suport donat a aquesta iniciativa, que en el fons és una iniciativa 
conjunta de tots plegats. El govern municipal des de fa anys treballa la qüestió de 
la minimització dels residus. La darrera actuació que recorda és la campanya de 
reciclatge de banderoles que en aquests moments es fa i que tot allò que s’utilitza 
i es fa servir en aquest sentit en el marc de les activitats institucionals, esdevé un 
producte reutilitzable. 

Han tingut lloc campanyes de substitució de bosses de plàstic per bosses de roba 
reutilitzable en alguns forns de pa i altres entorns. Enguany s’ha confirmat una 
subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya, que permet distribuir bosses de 
plàstic en la línia del que s’està aprovant en aquesta moció en una quantitat 
significativa i que en aquests moments ja s’ha fet pública la voluntat de l’equip de 
govern a través d’una tasca transversal, interessant i important, entre les 
regidories de Medi Ambient i Participació Ciutadana i Comerç, per implicar al 
conjunt del teixit comercial del municipi per fer aquesta difusió de bosses 
reutilitzables, perquè tothom pugui anar a comprar i deixi d’utilitzar les bosses de 
plàstic. 

Un estudi recent que indica que la bossa de plàstic té un temps de vida que no va 
més enllà dels dotze minuts, la qual cosa és prou eloqüent per si mateixa. És un 
problema que cal abordar i intentar buscar alternatives per frenar l’ús indiscriminat 
de les bosses de plàstic, que no només té una vida de dotze minuts, sinó que ha 
generat en els darrers deu anys un augment del volum de residus a l’entorn d’un 
50%. És un xifra astronòmica, que vol dir que van molt malament. 

Aquesta iniciativa és molt important perquè la bossa de plàstic és l’element més 
paradigmàtic de la cultura de l’usar i llençar. La cultura d’utilitzar una cosa i 
llençar-la sense tornar-la a fer servir més endavant, no com havien fet les 
generacions anteriors, que reutilitzaven, reciclaven, i feien servir novament les 
coses fins i tot per interès econòmic. 

L’Ajuntament s’adhereix a la campanya Catalunya Lliure de Bosses, impulsada 
per aquestes dues entitats, Ecologistes de Catalunya i per la Fundació per a la 
Prevenció de Residus de Consum Responsable. És una campanya que dóna una 
oportunitat com Administració, com a municipi, com a conjunt de ciutadans i 
ciutadanes, per demostrar que amb aquest petit esforç si es posa el mitjà es pot 
contribuir a millorar la situació dels residus, que cada vegada són més nombrosos 
i per tant es contribueix a la seva minimització. 

Si es fa un repartiment correcte de les bosses i s’afegeixen actuacions puntuals 
d’algun altre grup municipal, la suma de tots aquests petits esforços individuals 
poden ajudar a ser molt més grans com a poble. 

El senyor Tarrés insisteix que això és cabdal, és una qüestió de treball transversal 
a nivell polític, que és una qüestió d’implicació social, sobretot del comerç local i 
és una qüestió d’interès ciutadà en sentit global. 
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El Ple representa al conjunt de la ciutadania, amb això hi estan d’acord i entén 
que el conjunt de la ciutadania també hi està d’acord. Intentaran posar els mitjans, 
i intentaran que la campanya tiri endavant i que no només sigui un granet de 
sorra, sinó que sigui l’inici d’un canvi d’hàbits que els porti molt més enllà del que 
arribarà aquesta campanya. 

El portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, indica que la part resolutiva 
de la moció és prou clara del que es pretén i que l’aproven tots plegats. Les 
explicacions de la resta de grups han estat aportacions força interessants. 

Pren nota d’una situació que ha exposat el senyor Morguí sobre el planejament de 
la via pública. Hi està totalment d’acord i tan de bo avanci amb la mateixa 
rapidesa la consciència de l’autorització d’aquest tipus de mitjà per transportar les 
mercaderies com el que farà l’Ajuntament per desenvolupar i acabar de fer les 
voreres, perquè això vol dir que aniran ràpid. 

La presidència explica que treballen en la iniciativa de la transversalitat entre Medi 
Ambient, Consum i Comerç. Han parlat amb alguns botiguers del municipi per a la 
utilització de la bossa de paper en alguns casos i s’està treballant i iniciant el 
procés per donar forma a la voluntat expressada avui sobre adherir-se a la 
campanya, a la qual l’Ajuntament ja es va adherir fa uns quants dies. En les 
properes comissions informatives es donarà compte del procés, les mesures i el 
seguiment de les actuacions de la campanya. 

 

6. Precs i preguntes 

6.1. El regidor de CiU, el senyor Martorell, prega que hi hagi un Policia Local 
puntualment per regular el trànsit els dissabtes al matí en el Sindicat, i el dissabte 
matí i tarda a les galaries de l’Eixample. És a dir, poder disposar de la presència 
física d’un Policia per regular el trànsit d’aquesta zona, ja que moltes vegades és 
conflictiva, per petites incidències que hi ha hagut en el Sindicat, que arriben a 
bloquejar moltes vegades la mobilitat de l’avinguda de Catalunya. 

La millor manera per no perjudicar l’activitat del Sindicat és que un policia reguli el 
trànsit igual que en les galeries de l’Eixample, en què el moviment és més 
important encara que l’oferta d’aparcament també és més important no deixa de 
ser un problema de mobilitat i regulació. 

6.2. El senyor Martorell pregunta com està en aquests moments l’entrega dels 
pisos de lloguer de l’Espai Central, ja que l’obra està aturada. Pregunta en quin 
termini l’equip de govern pensa que pot entregar aquests habitatges. 

6.3. El senyor Martorell pregunta si l’equip de govern ha pensat en realitzar 
alguna actuació en un punt negre concret en els dies de pluja, com és el bassal 
d’aigua que es forma davant mateix de l’escola Lluís Piquer, tocant al semàfor, ja 
que l’altre dia una família va acabar dutxada de dalt a baix. Pregunta si s’ha mirat 
o s’ha intentat fer alguna actuació per minimitzar un problema de disseny quan es 
va fer la via. 

6.4. El senyor Martorell pregunta en quin termini hi ha previst fer alguna actuació 
amb la capa de rodadura del carrer Sant Antoni, que està bastant deteriorada. 

El regidor d’Habitatge, el senyor Lucio Gat, explica que pel que fa als pisos de 
lloguer de la Zona Central, indica que treballen a l’interior dels habitatges. La 
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previsió és lliurar els pisos cap a finals del mes de setembre, d’acord amb el que 
ha pactat l’equip de govern amb el promotor. 

La presidència indica que es recull el prec, i que el regidor corresponent farà el 
seu seguiment. 

Respecte a les preguntes efectuades, per reafirmar el que el ha dit el regidor 
d’Habitatge, l’equip de govern té previst fer l’entrega dels habitatges de lloguer al 
mes de setembre. 

Respecte al bassal, ha de dir que l’Ajuntament té previst l’arranjament de 
l’aparcament de davant de l’escola Lluís Piquer. És un arranjament prou 
important, amb diverses possibilitat no només d’aparcament, sinó de construir una 
plaça. Quan es facin les obres del pavelló es reordenarà la zona i serà un bon 
moment per resoldre el problema del bassal. 

Pel que fa a fer una actuació al carrer Sant Antoni, perquè està bastant deteriorat, 
ha de dir que no es reasfaltarà totalment, però sí que es faran les zones en què el 
ferm estigui en mal estat. 

6.5. Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i prega que s’estudiï 
la possibilitat de disponibilitat i de cabdal per a l’aprofitament d’aigua d’algunes 
fonts de subministrament local que en aquests moments no estan en ús i que 
seria bo estudiar la possibilitat i el cabdal de la mina dels Set Socis, la mina de 
Can Cot, els pous de la plaça de la Vila, la mina de Can Berenguer i els pous de 
la Linera, a més dels pous de la Riera Seca i de Can Volart, que són uns pous 
que en part estan en funcionament. 

No s’han d’oblidar els recursos propis atesa la situació de sequera que es pateix 
aquest any. Han de tenir coneixements amplis de disponibilitat per si fos 
necessària la seva utilització, ja que aquesta situació de sequera 
desgraciadament es tornarà a produir en altres moments. 

6.6. La senyora Martí indica que el NOPP valora molt positivament que s’inclogui 
en les bases d’execució del pressupost un apartat que prevegi la possibilitat que 
en una comissió informativa de les existents es doni compte de l’estat d’execució 
del pressupost, al menys un cop a l’any, probablement les dades més encertades 
i adequades serien al tercer trimestre. Això seria un bon exercici per conèixer 
l’evolució i l’estat d’execució del pressupost. 

Es va reflexionar a l’entorn d’aquesta qüestió a primers d’any, amb unes 
desviacions considerables que s’havien produït a l’exercici anterior. Per això la 
seva proposta seria una bona mesura de funcionament per l’Ajuntament. 

6.7. La senyora Martí pregunta quina és la disposició de concretar una parada de 
bus a Can Berenguer a la zona de l’Eixample, en direcció cap a Granollers. En 
sentit contrari hi ha una parada que l’utilitza habitualment el bus urbà, però aquest 
després no retorna per l’avinguda de Catalunya, sinó per l’interior, però sí que ho 
fa l’empresa Sagalés, fins a Granollers i Lliçà d’Amunt. Hi ha hagut queixes 
d’alguns veïns perquè no s’ha concretat cap parada. Prega que s’estudiï la 
qüestió per concretar un punt de parada d’autobús en el sentit Estació-Granollers. 

6.8. La senyora Martí pregunta si l’equip de govern té algun calendari sobre la 
disponibilitat dels terrenys que en el futur s’incorporaran a l’ARE de Can Fradera, 
que en el futur es puguin destinar a l’institut. Pregunta si hi ha algun termini de 
previsió de disponibilitat d’aquests terrenys per iniciar la construcció de l’institut, ja 
que és una necessitat claríssima disposar d’un nou IES al municipi. 
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Pregunta si existeix una previsió de calendari i sinó és així i el calendari és llarg, 
pregunta quina previsió té l’equip de govern de cara al curs vinent sobre la 
necessitat d’escolaritzar els nens que estudiïn l’ESO, ja que l’actual institut està 
saturat. 

Pregunta si hi ha un calendari de disponibilitat d’aquests terrenys, com es pensa 
afrontar, quin tipus de solució hi ha mentre no es construeix el nou institut i com 
es pensa afrontar aquesta qüestió. 

El regidor d’Educació, el senyor Torio, indica que no sap d’on ha tret la 
representant del NOPP que l’institut està saturat, ja que aquest any és la primera 
vegada que l’institut té cinc línies de primer d’ESO, quatre de segon, quatre de 
tercer, quatre de quart. En aquests moments l’institut de Lliçà d’Amunt té sis línies 
de primer d’ESO, i durant dos o tres anys no hi haurà saturació, perquè l’institut 
compta amb suficients aules com per donar sortida a les necessitats de l’ESO. 

És veritat que Parets necessita un segon institut i les previsions són que estarà 
construït de cara al curs 2011. Ha de ser possible que l’institut sigui operatiu en el 
curs escolar 2011-2012, ja que tenen constància de l’augment del nombre 
d’alumnes matriculats en el batxillerat, que és una bona idea i una bona notícia, 
perquè indica que es consolida l’augment de la qualitat de l’institut. 

El dia 5 tenen un reunió amb el director dels Serveis Territorials del Vallès 
Oriental – Maresme i un dels punts a tractar és la construcció del nou institut, amb 
tres línies d’ESO i dos de batxillerat. 

La presidència indica que en la comissió informativa es va comentar la 
reutilització i disponibilitat d’alguns dels pous. També es va dir que es convocaria 
una comissió informativa al mes de juny per parlar sobre el tema de l’aigua. 

La presidència recull el prec relatiu a convocar una comissió informativa al mes de 
setembre per donar compte de l’estat d’execució del pressupost. 

Respecte a concretar la parada de l’autobús, manifesta que si no ho està es farà. 

Pel que fa al tema de l’ARE, explica que el planejament ha d’estar aprovat al 
2009, i aquest preveu les reparcel·lacions i sobretot l’àmbit dels terrenys de 
l’institut. Al 2009 tindrà lloc la cessió de la reparcel·lació i estaran disponibles els 
espais públics a destinar a la construcció de l’institut. 

La presidència continua explicant que avui han parlat amb el director de l’institut, 
han vist les obres d’ampliació que abans s’han comentat, de dues aules, que 
s’estaven desenvolupant en l’equipament. D’acord amb les previsions no hi ha 
massificació en aquest curs ni en el proper, encara que sinó s’adopten les 
mesures pertinents això es pot produir més endavant. 

Al 2011 està previst que l’institut estigui en funcionament, si més no en un estat 
d’execució molt avançat. Si el calendari es manté no existirà el problema de la 
massificació. Avui fins i tot s’ha comentat que hi ha una opció complementària de 
passar els temes formatius a les tardes a fi de mantenir la qualitat que en aquests 
moments té l’institut. 

Abans d’aixecar la sessió la presidència recorda que el dia 27 de maig a les 20 h 
tindrà lloc la reunió de la Junta General d’HabitaParets i una vegada finalitzada 
aquesta, es tractarà el tema de l’Avantprojecte del Pla territorial metropolità de 
Barcelona. 
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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 

 

 

 


