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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: extraordinari 
Data: 10 de juliol de 2007 
Horari: de 20 h 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 
Sergi Mingote Moreno, tinent d alcalde 
Raquel García Mesa, regidora 
Lucio Gat Lavado, tinent d alcalde 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Susanna Villa Puig, regidora 
Ricard March Ascaso, regidor 
Amèlia Marquino Tocado, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora 
José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor 
Francisco Pulido Sánchez, regidor 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d alcalde 
Susana Rueda Rodríguez, regidora 
Enric Acero Casas, secretari accidental  

Ordre del dia 

1. Aprovar, si escau, l esborrany de l acta de la sessió anterior. 
2. Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels membres de la Junta de 

Govern i l assignació de les atribucions a l esmentada Junta. 
3. Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels tinents d alcalde. 
4. Donar compte del Decret relatiu a l establiment de l organització política de 

l Ajuntament. 
5. Aprovar, si procedeix, el règim de sessions del Ple. 
6. Aprovar, si escau, la creació i la composició de la Comissió Especial de 

Comptes. 
7. Aprovar, si escau, la creació i la composició de diverses comissions 

informatives, consulta i estudi. 
8. Aprovar, si procedeix, el nomenament de representants de la corporació en 

òrgans col·legiats. 
9. Acordar, si correspon, l establiment del règim de dedicació, retribucions i 

indemnitzacions dels membres de la corporació i assignar una dotació 
econòmica als grups municipals. 
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Desenvolupament de la sessió 

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

El Ple de l Ajuntament per unanimitat aprova l esborrany de l acta de la sessió 
anterior de data 16 de juny de 2007.  

S incorporen a la sessió els regidors Antonio Torio i Sergi Mingote.  

2. Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels membres de la 
Junta de Govern i l assignació de les atribucions a l esmentada Junta 

La presidència indica que farà una explicació global dels punt 2, 3 i 4 de l ordre 
del dia, i posteriorment els membres de la corporació tindran el corresponent torn 
de paraula. 

Manifesta que el primer Decret fa referència al nomenament dels membres de la 
Junta de Govern i l assignació de les atribucions a l esmentada Junta. 

En el segon Decret es nomena els tinents d alcalde, i el tercer estableix 
l organització política de l Ajuntament. 

L estructura organitzativa de l Ajuntament parteix de dues àrees, de les quals es 
faran càrrec dos regidors que alhora són el 1r i el 2n tinent d alcalde. 

Es preveu el senyor Antonio Torio com a coordinador de l Àrea de Serveis 
Econòmics i Serveis Personals, el senyor Sergi Mingote com a coordinador de 
l Àrea de Serveis Generals i Territorials, que engloben a la resta d àrees i 
responsabilitat política. 

En la legislatura passada hi havia tres regidors amb dedicació exclusiva. En 
aquesta legislatura l equip de govern ha cregut oportú que n hi hagin dos. Un se 
n ocuparà dels Serveis Econòmics i Serveis Personals i l altre dels Serveis 
Generals i Territorials. 

En aquesta legislatura alguns dels regidors tindran una transversalitat. Un 
exemple és Cultura i Hisenda, que les gestionarà la senyora Sònia Lloret. Una 
àrea social, amb una àrea tècnica. 

La senyora Susanna Villa es fa càrrec de l Àrea de Joventut, Ocupació i Comerç. 

L Àrea de Serveis Socials la gestiona el senyor Torio, i es portaran a terme 
polítiques més actives amb els casals per a la gent gran, que engloba l Àrea de 
Gent Gran, Sanitat,  Igualtat i Dona, que porta la senyora Amèlia Marquino. 

El senyor Mingote gestiona l Àrea d Esports i l Àrea de Cooperació el senyor Lucio 
Gat. 

En l Àrea de Serveis Generals i Territorials, el senyor Mingote gestiona les àrees 
d Organització, Recursos Humans i Comunicació. 

La senyora Raquel Garcia gestiona les àrees de Participació Ciutadana i 
Ciutadania. En els darrers quatre anys en aquesta àrea s ha realitzat una tasca 
prou important, i s han endegat molts processos de participació, per això volen 
que la senyora Garcia continuï amb aquesta tasca. 
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El senyor Josep M. Guzman es fa càrrec de l Àrea de Seguretat Ciutadana, i el 
senyor Lucio Gat gestiona les àrees d Urbanisme i Habitatge. 

El senyor Ricard March es dedicarà a l Àrea de Serveis, Obres i Via Pública i el 
senyor Tarrés a Medi Ambient i Mobilitat. 

Tot seguit, la presidència enumera els tinents d alcalde, els quals constitueixen la 
Junta de Govern: 

1r tinent d alcalde senyor Antonio Torio Fernández 
2n tinent d alcalde senyor Sergi Mingote Moreno 
3r tinent d alcalde senyor Lucio Gat Lavado i portaveu 
4t tinent d alcalde senyor Sonia Lloret Mas 
5è tinent d alcalde senyor Josep M. Tarrés Massaguer 

En l organització política s han desenvolupat dues macroàrees: Serveis Personals 
i Serveis Econòmics, que engloben les competències que ha exposat 
anteriorment. L objectiu d aquesta organització és millorar el municipi amb més i 
millors serveis i dotar al poble amb una major qualitat de vida. 

El PSC i Iniciativa van firmar un acord amb uns objectius per aquesta legislatura, i 
per aconseguir-los es van marcar els eixos estratègics següents: 

 

Més habitatge social i protegit, amb la línia de construir més habitatges 
de lloguer i de venda, adquisició de sòl públic i la posada en funcionament 
de l empresa d habitatge del municipi. 

 

Impulsar l educació i la cultura amb la implantació de la nova escola 
bressol, la reforma del col·legi Pompeu Fabra, la dotació de noves 
tecnologies en els centres educatius, el desenvolupament del projecte 
educatiu de poble, el nou Institut d Ensenyament Secundari, la potenciació 
de les biblioteques, i aprofitant que el 2008 és el 25è aniversari de la 
Biblioteca de Can Butjosa, es crearà una fundació. El 2010 serà un any 
que se centrarà les activitats al voltant del 130è aniversari de la 
implantació de la Indústria Linera en el municipi. En definitiva es 
potenciarà el teixit associatiu i cultural del municipi. 

 

La millora dels serveis i la construcció de nous equipaments, com la 
posada en funcionament de la residència i centre de dia per a  la gent 
gran, l ampliació i la millora del CAP al 2008, l ampliació de la piscina de 
Can Butjosa, el Centre de Cal Jardiner i la tercera sala del complex dins 
del Parc Fluvial i esportiu, que integrarà els diferents complexos esportius 
del sector. 

 

Impulsar un urbanisme respectuós amb el medi ambient, mitjançant el 
desenvolupament del Parc Fluvial, les inversions permanents en la xarxa 
viària i els espais públics i la millora del paisatge urbà. S impulsarà la 
mobilitat sostenible i segura a partir d un pla integral de mobilitat. Hi haurà 
un desplegament dels carrils bici, la gratuïtat del bus urbà per als 
pensionistes, es buscaran més aparcaments i la supressió de barreres 
arquitectòniques. La preservació del medi ambient serà un dels objectius 
principals amb la conservació del patrimoni natural i paisatgístic, 
desenvolupament de l Agenda 21, i l aposta per les energies renovables, 
que s aplicaran en diferents edificis municipals. 

 

Incentivar la promoció econòmica i l ocupació, amb el foment de 
l ocupació de qualitat, potenciació del comerç local del municipi, el servei 
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local d ocupació i la Marineta com a centre de recursos per a les 
empreses. 

 

Treballar per la igualtat de les oportunitats, amb una millor atenció a la 
infància i adolescència, dones, jovent, gent gran, discapacitats, pla 
d acollida d immigrants i el foment de la solidaritat. 

 

Atenció específica de la joventut, amb el desplegament del Pla local de 
joventut, la rehabilitació de la masia de Can Guasch. 

 

Impulsar la participació ciutadana i una administració més propera 
amb la implantació de més processos participatius, el foment dels consells 
sectorials, la consolidació territorial de les oficines d atenció al ciutadà i al 
consumidor. 

 

Fomentar la convivència i el civisme en un marc de seguretat 
ciutadana, amb tot un procés que s ha fet en aquesta legislatura, pel que 
fa a la potenciació i la conscienciació cívica, la cooperació i la solidaritat, el 
desplegament i la dotació de mitjans al cos de Protecció Civil, i un nou pla 
d emergència. 

Aquests eixos formen l acció de govern dels propers quatre anys. S han marcat 
els eixos més globals, que es desenvoluparan en cadascuna de les accions, amb 
les seves particularitats. 

L estructura organitzativa política és l adient per portar a terme els objectius. La 
presidència creu que seria bo buscar un consens més ampli per portar a terme els 
eixos esmentats, amb totes les forces polítiques del municipi en temes 
estratègics, amb un pacte de municipi pel que fa als eixos principals, ja que la 
població agrairà que els grups municipals treballin tots units en els aspectes 
bàsics, que incideixen en la seva qualitat de vida. 

Al darrera de l organització política hi ha una sèrie de voluntats institucionals, 
d acció de govern per a la millora del municipi i treballar consensuadament amb 
tots els representants de les forces polítiques de la corporació és un objectiu en 
aquesta legislatura. 

Intervé la regidora del PP, la senyora Rueda, i manifesta que és el seu primer Ple 
i espera que la disculpin que algunes de les seves intervencions siguin curtes, fins 
que no entri dintre de la dinàmica de treball. 

Tal com va manifestar en la darrera reunió el PP vol treballar per al benestar de 
tot el poble i els sembla correcte el que han exposat. 

Pren  la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que tot just 
comença la legislatura. El seu grup ha fet un petit estudi i amb alguns punts estan 
d acord i amb altres en desacord, però no estan en desacord amb les persones i 
la seva capacitat. 

Hi ha nous regidors i segurament realitzaran una feina esplèndida. No poden 
aportar gaire més als documents presentats, ja que com ha dit la legislatura tot 
just comença i s ha de veure com es desenvolupa. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que en aquest punt es 
dóna compte dels documents i és l equip de govern qui ha d estructurar les àrees 
de govern i ha de nomenar als tinents d alcalde i ha d estructura la fórmula 
organitzativa. És un tema en què el NOPP no ha participat. 
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Ara hi ha dues àrees i fins fa poc hi havia tres. Seria bo en general respectar al 
màxim moure el mínim possible els organigrames, ja que l Ajuntament es va 
convertint amb el temps en un Ajuntament gran i amb un cert pes, perquè cada 
vegada que es produeix una modificació en l organigrama, comporta un cert 
reajustament a tots els nivells. 

La senyora Martí continua exposant que malgrat que aquí s han dit els eixos de 
govern, el NOPP vol disposar, si és possible, de l acord de govern entre el grup 
d Iniciativa i Socialista, ja que l acord reflectirà els eixos. 

La presidència indica que les agrupacions del PSC i d Iniciativa van firmar un 
acord de govern i aquest es pot consultar en les webs de les esmentades 
agrupacions on figuren els eixos estratègics d aquesta legislatura. 

Els membres del Ple es donen per assabentats del Decret d Alcaldia següent: 

Vista la nova composició política d aquest Ajuntament com a conseqüència dels 
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007. 

Vist el que disposa l article 54 del Text refós de la llei municipal i de règim local en 
relació amb l article 20, i 23 de la Llei de bases de règim local  referent a la 
composició i competències de les juntes de govern local. 

Atès el que disposa l article 33 i següents del Reglament orgànic municipal i, de 
conformitat amb les facultats i les atribucions concedides per l article 52 del 
Reglament d organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Atès el que disposa l article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb la delegació de competències de l Alcaldia. 

Resolc: 

1.  Nomenar membres de la de la Junta de Govern, els regidors següents: 

 

Senyor Antonio Torio Fernández 

 

Senyor Sergi Mingote Moreno 

 

Senyor Lucio Gat Lavado 

 

Senyora Sònia Lloret Mas 

 

Senyor Josep M. Tarrés Massaguer 

2. Delegar en la Junta de govern Local l exercici de les atribucions següents: 

2.1. L atorgament de llicències d obres majors i les de primera ocupació de 
les mateixes. 

2.2. Llicències de parcel·lació urbanística o la declaració de la seva 
innecessarietat. 

2.3. Llicències, actes d autorització, aprovació d informes vinculants, actes de 
control i de comunicació, tots ells referents a la intervenció integral de 
l Administració Ambiental. 

2.4. Llicències d autotaxi i altres vehicles de lloguer. 

2.5. L aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament 
general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de 
gestió urbanística i dels projectes d urbanització. 

2.6. Aprovació de l oferta pública. 
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2.7. Aprovació de les bases de les proves de selecció del personal i per 
concursos de provisió de llocs de treball. 

2.8. Establir convenis amb altres entitats: públiques i privades. 

2.9. Adhesions i suport a moviments, reivindicacions i similars, sempre que 
no se sotmetin al Ple de l Ajuntament. 

2.10. Aprovar les bases especifiques per a la concessió de subvencions i de 
convenis per raons d interès públic, social, econòmic o humanitari, quan 
no siguin expressament atribuïdes al Ple 

2.11. Atorgar subvencions d acord amb els Bases aprovades, o en el seu cas, 
amb el conveni formalitzat, de quantia superior a 6.000 . 

2.12. Sol·licitar i acceptar subvencions d altres entitats públiques o privades  

2.13. L aprovació de projectes d obres ordinàries i tota la tramitació dels 
expedients de contractació i concessió d obres, serveis, 
subministraments, consultoria, assistència, i treballs específics i concrets 
no habituals, sempre que el seu import superi els 6.000 , inclosos els 
de caràcter plurianual, i que estigui dintre del límit que marca la 
normativa i les Bases d Execució del pressupost com a competència de 
l alcalde. 

2.14. El desenvolupament de la gestió econòmica d acord amb el pressupost 
aprovat i l autorització, disposició de despeses i reconeixement 
d obligacions d import superior a 6.000  i fins al límit de les quanties 
establertes pels contractes menors. 

2.15. La licitació (A), adjudicació (D) i reconeixement d obligacions (O) de 
contractes que superin el límit màxim previst per als contractes menors 
en cada classe de contracte i fins el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d Execució. 

2.16. L adquisició de béns i drets quan el seu import superi els 6.000 . 

2.17. L aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria anual que presenti 
l ORGT. 

2.18. Aprovar les liquidacions del Pressupost Municipal. 

2.19. Aprovar liquidacions tributàries derivades de la resolució d expedients 
administratius de la seva competència així com la resolució dels 
recursos de reposició que s interposin contra aquestes. 

2. La Junta de Govern celebrarà una sessió constitutiva el dia 5 de juliol de 2007, 
de conformitat amb allò que disposa l article 112.1 del Reglament d organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

3. Les sessions de la Junta de Govern tindran lloc el segon, tercer i quart dijous 
de cada mes, a les 18 h, llevat que hi hagi Ple o Comissió Informativa, en aquest 
cas l alcalde podrà convocar-les el dimarts. 

4. De la present Resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que 
tingui lloc, es notificarà personalment als membres designats i es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat al dia següent 
de la present Resolució. 

Parets del Vallès, 28 de juny de 2007
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3. Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels tinents 
d alcalde 

Els membres del Ple es donen per assabentats del Decret d Alcaldia següent: 

Vista la nova composició política d aquest Ajuntament com a conseqüència dels 
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007. 

Atès el que disposen els articles 55 de la Llei municipal i de règim local, i 44 i 
següents del Reglament orgànic municipal i, de conformitat amb les atribucions 
concedides per l article 46 del Reglament d organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, en relació amb el nomenament dels tinents d alcalde. 

Resolc: 

1. Nomenar com a tinents d alcalde els membres de la Junta de Govern Local  
següents: 

1r tinent d alcalde senyor Antonio Torio Fernández 
2n tinent d alcalde senyor Sergi Mingote Moreno 
3r tinent d alcalde senyor Lucio Gat Lavado 
4t tinent d alcalde senyor Sonia Lloret Mas 
5è tinent d alcalde senyor Josep M. Tarrés Massaguer 

2. De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que 
tingui lloc, es notificarà personalment als membres designats i es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat al dia següent 
de la present Resolució. 

Parets del Vallès, 28 de juny de 2007

  

4. Donar compte del Decret relatiu a l establiment de l organització 
política de l Ajuntament 

Els membres del Ple es donen per assabentats dels Decrets d Alcaldia següents: 

Vista la nova composició política d aquest Ajuntament com a conseqüència dels 
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007. 

Atès el reconeixement de l autonomia organitzativa municipal efectuada entre 
altres per l article 47 de la Llei municipal catalana, respecte a l organització bàsica 
determinada per les lleis. 

Vist el Decret d Alcaldia pel qual s estableix l organització política d aquest 
Ajuntament i es proposa el nomenament dels regidors delegats corresponents 

Atès que els diferents regidors han manifestat davant l alcalde de la corporació 
l acceptació de les delegacions formulades. 

Vist el que disposa l article 21.3 de la Llei de Bases de règim local, l article 53 del 
Text refós de la llei municipal i de règim local  i l article 46 i següents del 
Reglament orgànic municipal 

Resolc: 

1. Reservant-se l Alcaldia les facultats de direcció, coordinació, seguiment i 
orientació estratègica de l Àrea de Presidència, que incorpora les competències 
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en Planificació Territorial i d Eixos Estratègics, efectuar en els tinents d alcalde 
que seguidament s indiquen, les delegacions de les facultats de direcció, 
coordinació i seguiment que corresponen a aquesta Alcaldia en les àrees i els 
àmbits competencials que en cada cas s assenyalen: 

1. En el tinent d alcalde senyor Antonio Torio Fernández, les facultats de 
direcció, coordinació, seguiment i orientació estratègica respecte l Àrea de 
SERVEIS PERSONALS I ECONÒMICS, que comprèn les competències 
en matèria de Educació, Serveis Socials, Promoció econòmica, Cultura, 
Joventut, Ocupació, Comerç, Sanitat, Gent Gran, Igualtat i Dona, Esports i 
Cooperació, i Hisenda.  

2. En el tinent d alcalde senyor Sergi Mingote Moreno, les facultats de 
direcció, coordinació, seguiment i orientació estratègica respecte l Àrea de 
SERVEIS GENERALS I TERRITORIALS que comprèn les competències 
en matèria d Organització, Recursos Humans, Comunicació, Participació 
Ciutadana, Ciutadania, Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Habitatge, 
Serveis, Obres i Via Pública, Medi Ambient i Mobilitat. 

Per tal de fer efectives les facultats de direcció, coordinació, seguiment i 
orientació estratègica, cadascú dels tinents d alcalde disposen, en termes 
generals, de totes les funcions i atribucions necessàries per a implementar en la 
seva respectiva Àrea i d acord amb el que s estableix en el present Decret, les 
decisions dels òrgans de govern municipal.  

De forma específica correspondrà als tinents d alcalde: 

a) Presidir les comissions informatives de l àmbit d actuació de l Àrea 
respectiva de la qual sigui responsable. 

b) Establir les directrius de coordinació política transversal dins de l Àrea i, en 
cas de ser necessari, establir-hi també l ordre de prioritats. 

c) Requerir i conèixer qualsevol informació relativa al funcionament de l Àrea, 
sigui a través dels regidors i/o regidores que puguin tenir atribucions i 
competències específiques assignades, o dels coordinadors/es, 
responsables de serveis. 

d) Actuar com a nexe d unió i coordinació política de l Àrea amb la resta 
d òrgans de govern municipals. 

e) Amb la col·laboració dels regidors i regidores que puguin tenir atribucions i 
competències específiques assignades dins l Àrea, impulsar les despeses 
d inversió i les ordinàries. 

2. Efectuar una delegació genèrica d atribucions a favor dels membres de la Junta 
de Govern Local, que a continuació es relacionen referides als serveis municipals 
següents: 

Regidor delegat Atribucions delegades 

Antonio Torio Fernández Serveis dEducació, Serveis Socials i Promoció Econòmica 
Sònia Lloret Mas Serveis de Cultura i Hisenda 
Sergi Mingote Moreno Serveis dOrganització, Recursos Humans, Comunicació i Esports 
Lucio Gat Lavado Urbanisme (planejament i gestió urbanística), Habitatge, i Llicències 

dObres i dActivitats 
Josep Maria Tarrés Massaguer Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat, i Mobilitat 
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3. Formular una delegació especifica d atribucions pels regidors delegats 
següents, que comprèn la direcció, la inspecció i l impuls del servei municipal, 
sempre i quan no siguin atribucions delegades a la Junta de Govern Local,  i 
inclou la facultat resolutòria donant-ne compte a l Alcaldia. 

Regidor delegat Atribucions delegades 

Raquel Garcia Mesa Participació Ciutada i Ciutadania 
Josep M. Guzmán Hermoso Seguretat Ciutadana 
Susanna Villa Puig Joventut, Ocupació i Comerç 
Ricard March Ascaso Via Pública i Serveis municipals 
Amèlia Marquino Tocado Sanitat, Gent Gran, Igualtat i Dona 

 

4. Acordar que les esmentades delegacions comprendran: 

4.1. La representació de l'Ajuntament en l'àmbit de les matèries objecte de 
delegació. 

4.2. La direcció, la inspecció i la impulsió dels serveis i obres. 

4.3. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost 
aprovat. 

4.4. L'atorgament de llicències, que no hagin estat delegades a la Junta de 
Govern Local. 

4.5. Ordenar la publicació, l'execució i fer complir els acords de l'Ajuntament. 

5. Conferir, amb caràcter exclusiu, al regidor/a delegat/da d'Hisenda la 
competència per l autorització, la disposició i reconeixement d'obligacions d import 
fins al 6.000 . 

6. Queden excloses de les atribucions delegades les resolutories dels expedients 
sancionadors, dels expedients de protecció de la legalitat urbanística i de 
responsabilitat patrimonial, així com les establertes en l article 21.3 de la Llei de 
bases de règim local. 

7. Les atribucions delegades s han d executar en els termes i dins dels límits 
expressats, i el regidors delegats del servei les poden delegar a favor dels 
regidors coordinadors de les àrees municipals en què es trobi inclòs. 

Les resolucions que es dictin per delegació, s entendran dictades per aquesta 
Alcaldia, com a titular de les atribucions originàries, a la qual se l ha de mantenir 
informada de l exercici de la delegació. 

8. Les delegacions esmentades, tindran efectes des de la comunicació d aquesta 
Resolució al regidor delegat, i tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la 
facultat d advocació d aquesta Alcaldia. 

9. Realitzar els tràmits per efectuar les oportunes adaptacions de les Bases 
d Execució Pressupostària de la corporació per adequar-les a les delegacions 
efectuades. 

10. Notificar la present Resolució als regidors delegats, i que s efectuï la 
publicació. 

Parets del Vallès, 28 de juny de 2007
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Vista la nova composició política d aquest Ajuntament com a conseqüència dels 
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007. 

Atès el reconeixement de l autonomia organitzativa municipal efectuada entre 
altres per l article 47 de la Llei municipal catalana, respecte a l organització bàsica 
determinada per les lleis. 

Atès el que disposa l article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les 
bases de regim local, en relació amb l article 44 i següents del Reglament orgànic 
municipal. 

Atesa la necessitat d establir el nou organigrama polític d aquest Ajuntament. 

RESOLC: 

1. Establir l organització  política següent d aquest Ajuntament i proposar el 
nomenament dels regidors delegats corresponents, de conformitat amb 
l organigrama que s annexa: 

 

Coordinador de l Àrea de Serveis Personal i Econòmics i regidor delegat dels 
Serveis d Educació, Serveis Socials i Promoció Econòmica, el senyor Antonio 
Torio Fernández. 

 

Coordinador de l Àrea de Serveis Generals i Territorials i regidor dels Serveis  
Organització, Recursos Humans, Comunicació i Esports, el senyor Sergi 
Mingote Moreno. 

 

Regidora delegada dels Serveis de Cultura i Hisenda, la senyora Sònia Lloret 
Mas. 

 

Regidor delegat del Servei d Urbanisme i Habitatge, i el Servei de Cooperació, 
el senyor Lucio Gat Lavado. 

 

Regidora delegada del Servei de Participació Ciutadana i Ciutadania, la 
senyora Raquel García Mesa. 

 

Regidor delegat del Servei de Seguretat Ciutadana, el senyor Josep M. 
Guzmán Hermoso. 

 

Regidora delegada dels Serveis de Joventut, Ocupació i Comerç, la senyora 
Susanna Villa Puig. 

 

Regidor delegat dels Serveis d Obres, Via Pública i Serveis municipals, el 
senyor Ricard March Ascaso. 

 

Regidora delegada del Servei de Sanitat, Gent Gran, Igualtat i Dona, la 
senyora Amèlia Marquino Tocado. 

 

Regidor delegat del Servei de Medi Ambient i Mobilitat, el senyor Josep Maria 
Tarrés Massaguer. 

2. De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que 
tingui lloc, es notificarà personalment als membres designats i es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat al dia següent 
de la present Resolució. 

Parets del Vallès, 28 de juny de 2007
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ANNEX                 

5. Aprovar, si procedeix, el règim de sessions del Ple 

La presidència proposa l establiment de les sessions ordinàries del Ple de la 
corporació amb caràcter bimensual, els mesos imparells, tindran lloc el primer 
dijous de cada mes que pertoqui a les 20 h en el saló de sessions de l Ajuntament 
o un lloc habilitat. També proposa endarrerir la sessió ordinària dels mesos de 
gener i setembre quan la proximitat amb la finalització de les vacances del 
personal de la corporació així ho aconsellin, sempre i quan no menyscabin la 
gestió dels assumptes municipals. 

El règim de sessions plenàries ordinàries proposat és el mateix que el de la 
legislatura passada. 

Pren la paraula la regidora del PP, la senyora Rueda, i mostra el seu acord amb la 
proposta. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el seu grup vota a favor, 
perquè la proposa recull la petició que es va posar damunt de la taula i estan 
content que s hagi recollit, ja que per a CiU és important i com s ha recollit el prec 
de retocar el menys possible l horari voten a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que no tenen cap inconvenient en 
votar favorablement, perquè les sessions continuïn com havien estat fins ara amb 
una lleugera modificació d horari, que espera que tothom pugui respectar. 

Tots els grups voten a favor, per tant i atès que, 

ALCALDIA

Planificació Territorial i Eixos 
Estratègics

Àrea de Serveis Personals i Econòmics
Coordinador: Antonio Torio

Àrea de Serveis Generals i Territorials
Coordinador: Sergi Mingote

Educació, Serveis Socials i Promoció Econòmica: 
Antonio Torio

Cultura i Hisenda: Sònia Lloret

Joventut, Ocupació i Comerç: Susana Villa

Sanitat, Gent Gran, Igualtat i Dona: Amèlia Marquino

Esports: Sergi Mingote

Cooperació: Lucio Gat

Organització, Recursos Humans i Comunicació: Sergi 
Mingote

Participació Ciutadana i Ciutadania: Raquel García

Seguretat Ciutadana: Josep M. Guzmán

Urbanisme i Habitatge: Lucio Gat

Serveis, Obres i Via Pública: Ricard March

Medi Ambient i Mobilitat: Josep M. Tarrés
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D acord amb el que disposa l apartat a) de l article 46.2 de la Llei de bases de 
règim local, segons la redacció introduïda per la Llei núm. 11/1999, de 21 d abril, 
el Ple celebrarà en tot cas les sessions ordinàries cada dos mesos. 

Atès el que disposa l article 38 del Reglament d organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació amb caràcter 
bimensual, els mesos imparells, tindran lloc el primer dijous de cada mes que 
pertoqui a les 20 h en el saló de sessions de l Ajuntament o un lloc habilitat. 

2. Facultar el senyor alcalde per poder endarrerir o avançar la sessió ordinària 
dels mesos de gener i setembre quan la proximitat amb la finalització de les 
vacances del personal de la corporació així ho aconsellin, sempre i quan no 
menyscabin la gestió dels assumptes municipals.  

6. Aprovar, si escau, la creació i la composició de la Comissió 
Especial de Comptes 

La presidència explica que la Comissió Especial de Comptes està formada per 6 
regidors del Grup Municipal Socialista, 2 regidors del Grup Municipal de Nova 
Opció per Parets, 1 regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, 1 regidor 
del Grup Municipal d Iniciativa per Catalunya 

 

Esquerra Alternativa - Entesa pel 
Progrés Municipal i 1 regidor del Grup Municipal del Partit Popular. 

Els acords de la Comissió els formularà el portaveu del grup municipal, o aquell 
amb qui delegui,  mitjançant el sistema de vot ponderat, d acord amb el nombre 
de membres dels diferents grups municipals en la pròpia Comissió, i es 
respectarà la proporcionalitat existent en la corporació. 

La presidència continua explicant que la Comissió Especial de Comptes es 
reuneix a partir de març fins a maig i estudia els comptes de l Ajuntament a any 
vençut, és a dir que el proper març de 2008 s analitzaran els comptes de l exercici 
de 2007. La Comissió de Comptes analitza, estudia i emet un informe que es 
passa a l aprovació del Ple i es remet a la Sindicatura de Comptes.  

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que estaria bé que en la 
proposta d acord figurin els noms dels diferents regidors dels grups municipals, ja 
que tots els grups han donat els noms, per això seria bo que en comptes de posar 
regidor designat posi els noms dels regidors que cada grups ha designat, perquè 
sinó queda estrany que el grup Socialista nomeni els membres i els altres grups 
tot i que en les comissions informatives han designat els representants no figurin 
en la proposta d acord. 

La presidència manifesta que el secretari a mesura que s han presentat els 
regidors designats pels diferents grups municipals ha introduït les dades per la 
proposta definitiva. 

Tots els grups voten a favor, per tant i, 

Atès que la Comissió Especial de Comptes ha d existir en tots els municipis, de 
conformitat amb el que disposa l article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
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Atès el que disposen els articles 38 i 127 del Reial decret 2568/1986, del 
Reglament d organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 
l establert en els articles 64 i concordants del Reglament orgànic municipal. 

Atès que la seva composició ha d acomodar-se a la proporcionalitat existent entre 
els diferents grups polítics representats en la corporació. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. La creació de la Comissió Especial de Comptes que tindrà els objectius i el 
règim jurídic que preceptivament assenyalin les disposicions legals. 

2. Aquesta Comissió serà presidida pel senyor alcalde, o en el regidor/a en qui 
delegui, amb la composició següent: 

Grup Municipal Socialista: 6 membres 

 

Antonio Torio Fernández. 

 

Sònia Lloret Mas.  

 

Sergi Mingote i Moreno. 

 

Raquel Garcia Mesa 

 

Josep M. Guzmán Hermoso 

 

Lucio Gat Lavado, portaveu del grup municipal  

Grup Municipal de Nova Opció per Parets: 2 membre 

 

Rosa Martí Conill, portaveu del grup municipal 

 

Lluís Cucurella Monreal  

Grup Municipal de Convergència i Unió: 1 membre 

 

Joan Martorell Mompart, portaveu del grup municipal  

Grup Municipal d Iniciativa per Catalunya 

 

Esquerra Alternativa - Entesa pel 
Progrés Municipal: 1 membre 

 

Josep M. Tarrés Massaguer, portaveu del grup municipal  

Grup Municipal del Partit Popular: 1 membre 

 

Susana Rueda Rodríguez, portaveu del grup municipal  

3. Els acords de la Comissió es formularan pel regidor/a portaveu del grup 
municipal, o aquell amb qui delegui,  mitjançant el sistema de vot ponderat, 
d acord amb el nombre de membres dels diferents grups municipals en la pròpia 
Comissió, i respectarà la proporcionalitat existent en la corporació. 

4. En cas que algun membre de la Comissió no pugui assistir a alguna sessió, el 
portaveu del Grup Municipal al qual pertany pot designar un altre membre que el 
representi.  
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7. Aprovar, si escau, la creació i la composició de diverses 
comissions informatives, consulta i estudi 

La presidència explica que hi haurà dues comissions informatives, que formen 
part de l estructura organitzativa, política i tècnica de l Ajuntament. Una és la 
Comissió Informativa de Serveis Personals i Econòmics i l altra la Comissió 
Informativa de Serveis Generals i Territori, que es reunirà una setmana abans 
dels plens per a debatre els punts de l ordre del dia del Ple, com s ha fet fins ara. 
En aquesta legislatura es donarà més importància a la Junta de Portaveus. Les 
comissions informatives es reuniran els dijous, una setmana abans del Ple, i els 
mesos parells també tindran les seves reunions per explicar la gestió municipal de 
les diferents àrees que engloben les comissions informatives. 

Aquesta mateixa comissió informativa es reunirà també si es convoca Ple en els 
mesos parells, i la presidirà l alcalde o regidor en qui delegui i es composa pels 
regidors dels grups municipals del consistori. 

Tots els grups voten a favor, per tant i, 

Atesa la necessitat de procedir, d acord amb la legislació vigent i amb el 
Reglament orgànic municipal, a la creació i la composició de les comissions 
informatives d aquest Ajuntament. 

Considerant que de conformitat el que disposen els articles 134 i següents del 
Reglament d organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i la denominació 
d aquestes comissions informatives d estudi, dictamen i seguiment, quan neixin 
amb vocació de permanència per obeir a l estructura de l àmbit competencial de 
l Ajuntament, com quan neixen amb caràcter temporal amb l objecte de tractar de 
temes específics. 

Considerant que, aquestes comissions estaran integrades pels membres que 
designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació, en proporció 
a la seva representativitat en aquest Ajuntament. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA 

1. Aprovar la creació de les Comissions Informatives següents sense 
atribucions resolutòries que tenen per funció l estudi, l informe i la consulta dels 
assumptes que s hagin de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern 
Local, quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, llevat que 
s hagin d adoptar acords declarats urgents. 

 

Comissió Informativa de Serveis Personals i Econòmics per efectuar 
el seguiment dels temes referents a Educació, Serveis Socials, Promoció 
Econòmica, Cultura, Joventut, Ocupació i Comerç, Sanitat, Gent Gran, 
Igualtat i Dona, Esports, Cooperació, i Serveis econòmics. 

 

Comissió Informativa de Serveis Generals i Territori per efectuar el 
seguiment dels temes referents a Planificació Territorial i Eixos 
Estratègics, Urbanisme i Habitatge, Serveis, Obres i Via Pública, Medi 
Ambient i Mobilitat, Organització i Recursos Humans i Comunicació, 
Participació Ciutadana i Ciutadania, Seguretat Ciutadana. 
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2. Aquestes comissions es reuniran els dijous immediatament anteriors a la sessió 
del Ple ordinari per tal de convenir els assumptes de l ordre del dia i prendre nota 
de la documentació i informació que requereixin els regidors 

L alcalde pot convocar a la Junta de Portaveus municipals a una reunió 48 hores 
abans de la celebració del Ple ordinari, en cas que l assumpte així ho requereixi. 

En els mesos imparells les comissions es reuniran, quan les circumstàncies ho 
requereixin, el quart dijous del mes per efectuar el seguiment dels temes 
corresponents als seus serveis, i a aquestes podran assistir els responsables 
tècnics que es requereixin.  

3. Les Comissions seran presidides per l alcalde, o regidor/a en qui delegui, i es 
composa de tots els regidors dels grups municipals del consistori. 

Els acords de la Comissió es formularan pel regidor/a portaveu del grup 
municipal, o aquell regidor/a en qui delegui, mitjançant el sistema de vot ponderat, 
d acord amb el nombre de membres dels diferents grups municipals en la 
corporació.  

8. Aprovar, si procedeix, el nomenament de representants de la 
corporació en òrgans col·legiats 

La presidència explica que és necessari nomenar els representants de 
l Ajuntament en els òrgans col·legiats municipals i supramunicipals. Tot seguit 
llegeix la proposta d acord. 

Continua explicant que l objectiu en aquesta legislatura és informar en les 
comissions informatives dels acords que prenguin casdascun dels organismes a fi 
que els regidors en tinguin coneixement, sobretot en els consorcis en què la resta 
de grups polítics de la corporació no tinguin representativitat. 

L empresa municipal d habitatge, entre d altres, encara no s han nomenat els 
representants que es comentaran en el seu moment amb totes les forces 
polítiques. 

Tots els grups voten a favor, per tant i, 

Atesa la necessitat de procedir al nomenament dels representants de l Ajuntament 
en els òrgans col·legiats municipals i supramunicipals, en compliment del que 
disposa l article 38 del RD 2568/1986, del Reglament d organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Atesa la conveniència d actualitzar les diferents representacions municipals en 
entitats urbanístiques col·laboradores. 

Atès que aquesta corporació té representació en els òrgans següents: 

- Consell Escolar Municipal 
- Patronat Municipal d Ensenyament de Parets del Vallès 
- Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 
- Consorci Comunicació Local 
- Localret 
- Consorci per a la Gestió de Residus 
- Consorci de Turisme del Vallès Oriental 
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- Consorci Espai Natural de Gallecs 
- Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès 
- Consorci Teledigital Mollet 
- Consorci de l Espai Rural de Gallecs 
- Fons Català de Cooperació al desenvolupament 
- Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
- Entitats Urbanístiques Col·laboradores 
- Xarxa de Ciutats Europees per a la Sostenibilitat 
- Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport 

Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona AMTU- 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Deixar sense efecte tots els nomenaments de representació municipals en els 
diferents òrgans municipals i supramunicipals i en les diferents entitats 
urbanístiques col·laboradores. 

2. Nomenar els representants municipals següents: 

 

Consell Escolar Municipal 

 

President  

Sr. Joan Seguer Tomàs 

 

Grup Municipal Socialista:  1 membre 

Sr. Antonio Torio Fernàndez 

 

Grup Municipal de Nova Opció per Parets: 1 membre 

Sr. José Antonio Morguí Castelló 

 

Grup Municipal de Convergència i Unió: 1 membre 

Sr. Joan Martorell Mompart 

 

Grup Municipal d Iniciativa per Catalunya Esquerra Alternativa-
Entesa pel Progrés Municipal: 1 membre 

Sr. Josep M. Tarrés Massaguer 

 

Grup Municipal del Partit Popular: 1 membre 

Sra. Susana Rueda Rodríguez  

 

Patronat Municipal d Ensenyament de Parets del Vallès 

Es composa de tots els regidors del consistori  

 

 Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 

 

Grup Municipal d Iniciativa per Catalunya Esquerra Alternativa-
Entesa pel Progrés Municipal: 1 membre 

Sr. Josep M. Tarrés Massaguer     
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Consorci Comunicació Local 

 
Grup Municipal Socialista: 1 membre 

Sr. Sergi Mingote Moreno  

 

Localret 

 

Grup Municipal Socialista: 1 membre 

Sr. Sergi Mingote Moreno  

 

Consorci per a la Gestió de Residus 

 

Grup Municipal Socialista: 1 membre 

Sr. Joan Seguer i Tomàs  

 

Consorci de Turisme del Vallès Oriental 

 

Grup Municipal Socialista: 1 membre 

Sr. Antonio Torio Fernandez  

 

Consorci Espai Natural de Gallecs 

 

Grup Municipal Socialista: 1 membre 

Sr. Joan Seguer Tomàs  

 

Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès 

 

Grup Municipal Socialista: 1 membre 

Sr. Joan Seguer Tomàs (titular) 
Sra. Amelia Marquino Tocado (suplent)  

 

Consorci Teledigital Mollet 

 

Grup Municipal Socialista: 1 membre 

Sr. Joan Seguer Tomàs  

 

Consorci de l Espai Rural de Gallecs 

- Consell Plenari del Consorci de l Espai Rural de Gallecs, Sr. Joan 
Seguer Tomàs i Sr. Josep M. Tarrés Massaguer. 

- Comissió Executiva del Plenari del Consorci, els senyors Lucio Gat 
Lavado i Josep M. Tarrés Massaguer.  

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

Grup Municipal Socialista: 1 membre 

Sr. Lucio Gat Lavado   

 

Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 

Grup Municipal Socialista: 1 membre 

Sr. Antonio Torio Fernández 
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Entitats Urbanístiques Col·laboradores 

 

Grup Municipal Socialista: 1 membre 

Sr. Lucio Gat Lavado  

 

Xarxa de Ciutats Europees per a la Sostenibilitat 

 

Grup Municipal d Iniciativa per Catalunya Esquerra Alternativa-
Entesa pel Progrés Municipal: 1 membre 

Sr. Josep M. Tarrés Massaguer  

 

Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport 
Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona AMTU- 

Sr. Joan Seguer Tomàs, representant del Comitè Executiu 
Sr. Josep M. Tarrés Massaguer, representant de l Assemblea General  

9. Acordar, si correspon, l establiment del règim de dedicació, 
retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i 
assignar una dotació econòmica als grups municipals 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, 
i explica que s ha buscat un criteri objectiu per a les assignacions, que es basa en 
els consells retributius de la Federació Catalana de Municipis i de l Associació 
Catalana de Municipis, que en aquesta legislatura han unificat criteris, s han posat 
d acord, i han establert uns barems adaptats a diferents tipus de població, en què 
es barallen diferents aspectes, com el pressupost de la corporació, la valoració 
d un ajuntament petit, mitjà i gran i algun altre tipus de barem que radica en 
ponderar el nivell pressupostari de l Ajuntament. 

Les orientacions de retribucions de la Federació de Municipis de Catalunya per 
càrrecs electes locals amb el tram de pressupost F) que és el de l Ajuntament de 
Parets, que és un Ajuntament amb un pressupost superior als 15.553.132, 09 , 
supera en 5.000.000  aquest pressupost, surt una quantitat per a retribucions de 
718.065,89 , aproximadament, més un 3% sobre l excés. 

Les orientacions de la Federació de Municipis de Catalunya i de l Associació 
Catalana de Municipis, referent al paràmetre objectivable que posen sobre la taula 
és de l alcalde/alcaldessa d un ajuntament mitjà de 10.000 a 25.000 habitants, 
que és el lloc en què es troba Parets 60.516,08  i un màxim de 62.176,25 . 

Per l exposat, s ha decidit proposar que l alcalde amb dedicació exclusiva cobri 
61.600 

 

bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes del 17 de juny de 
2007; el regidor Coordinador de l Àrea de Serveis Econòmics i Serveis Personals, 
amb dedicació exclusiva, 56.000  bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb 
efectes del 17 de juny de 2007, i el regidor Coordinador de l Àrea de Serveis 
Generals i Territorials amb dedicació exclusiva, 56.000  bruts anuals, repartits en 
14 pagues, amb efectes del 17 de juny de 2007. 

Aquestes quantitats registraran un increment anual paral·lel al que s aplica al 
personal de l Ajuntament, com s ha fixat en anteriors legislatures. 
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El senyor Mingote continua explicant que a partir d aquí els barems que surten 
són tots amb el paràmetre objectivable sobre la quantitat retributiva que es marca 
com a consell d orientació retributiva a l alcalde. En el cas dels regidors amb 
dedicació completa un 10% menys i amb el cas dels regidors amb responsabilitat 
de govern una cinquena part. En aquest cas, és entre una quarta i una cinquena 
part, i surt una quantitat total d 11.911 , més 3.400  bruts anuals als portaveus 
dels grups municipals. 

Tots els regidors amb responsabilitat de govern tenen una assignació d 11.911  
bruts anuals, excepte el portaveu que percep 3.400  més anuals. 

Els regidors sense responsabilitat de govern tenen una assignació de 5.566,4 , 
més 3.400  bruts anuals igual que la resta de portaveus. 

Aquestes mateixes quantitats registraran un increment anual paral·lel al que 
s aplica al personal de l Ajuntament. 

El senyor Mingote explica que referent a les retribucions dels grups municipals, 
seguint la mateixa línia i tenint en compte que durant aquesta legislatura hi ha un 
grup municipal menys que la legislatura anterior, per l absència d ERC en el 
consistori, la proposta que es presenta té uns barems de dos aspectes, com en 
anteriors legislatures, com és l aportació mensual per cada regidor electe del grup 
municipal, i l altra és l aportació mensual al grup municipal. Si es tenen en compte 
aquests dos aspectes queden 50,86  mensuals per cada regidor electe i 235  
mensuals per cada grup municipal. Les xifres totals són les següents  

Anual 

PSC-PM..................................8.923,20 

 

NOPP .....................................4.650,96 

 

CiU..........................................4.040,64 

 

ICV-EA....................................3.430,32 

 

PP...........................................3.430,32 

 

Total anual............................24.475,44 

 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del PP, la senyora Rueda, i manifesta 
que la seva posició no és negativa, però s absté per ser la primera legislatura en 
què hi participa. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que han estudiat la 
proposta, i si es té en compte que el document en què es basa està consensuat 
per la Federació de Municipis i l Associació de Municipis, i que tot pivota en funció 
de la retribució de l alcalde, vol fer una sèrie de consideracions i a partir d aquí 
manifestarà el vot. 

En primer lloc, CiU està totalment d acord amb la retribució de l alcalde i amb els 
documents exposats. Fins i tot considera que l assignació ha de ser la màxima pel 
motiu que Parets avui en dia té una sèrie d elements molt importants i que la 
responsabilitat de l alcalde va més enllà que la d un regidor amb dedicació 
exclusiva o cap d Àrea, encara que també tenen una responsabilitat important. 
Avaluada la proposta la retribució de l alcalde ha de ser la màxima que marca el 
document. 

Referent als caps d Àrea i regidors amb dedicació exclusiva, els quals tenen un 
pes important, però no la consideració, ni la responsabilitat jurídica que assumeix 
l alcalde d un municipi. Per això CiU difereix una mica de la proposta presentada. 
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La diferència entre les dues figures és excessiva i s haurien de reduir els 56.000 
, cosa que permet el document, ja que la franja està entre el 10% i el 25%, per 

tant es pot jugar una mica. 

La retribució d 11.911  als regidors que tenen responsabilitat de govern en àrees 
com Seguretat Ciutadana, Via Pública, Joventut, Participació, entre d altres, és 
poca. S ha d incentivar més als regidors, perquè tot i que tenen una gran 
responsabilitat es dediquen a temps parcial, la qual cosa requereix una dedicació 
especial. 

Comparteix l assignació del regidor sense responsabilitat de govern, però 
respecte als portaveus, demana que els diners que s imputen per aquest 
concepte es reparteixin entre els regidors que componen els grups de l oposició i 
que es mantingui un regidor portaveu assignat que tingui aquesta responsabilitat, i 
que en un moment determinat pugui passar aquest càrrec al company i que 
aquest porti exclusivament el Ple, sense que hi hagi interferència d un altre 
regidor. 

Pel que fa als grups municipals, la fórmula no és la que agrada més, però la 
respecten i més endavant es pot canviar i millorar. 

CiU vota en contra, d acord amb el que ha exposat i pel tema de les taules de 
retribució per a la legislatura 2007-2011. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que farà tres 
consideracions. 

La primera, es refereix a que aquesta vegada hi ha un regidor menys amb 
dedicació exclusiva, la qual cosa està bé, i el NOPP així ho havia demanat al llarg 
dels quatre anys, perquè cal una major professionalització de l Ajuntament, ja que 
s han d incrementar els recursos destinats a tècnics i bons professionals dins de 
l Ajuntament, incrementar els que hi ha i optar cada vegada més en la gestió 
municipal per la via de la professionalització. Per això, el fet que hi hagi un regidor 
menys amb dedicació exclusiva és una proposta positiva. 

La segona consideració és relativa a l assignació que es destina a l alcalde, la 
qual està bé. No vol discutir l import, però tal i com ja ha dit un altre grup, el NOPP 
entén que els dos regidors amb dedicació exclusiva tenen un menor nivell de 
responsabilitat, per tant la retribució de sou ha de ser inferior, perquè són unes 
quantitats altes i el nivell de responsabilitat és inferior a l alcalde i són sous que 
globalment estan molt per sobre del mercat laboral de la població, ja que l import 
és de 56.000  anuals. 

La tercera consideració es refereix als grups municipals, i no la van plantejar en la 
Comissió Informativa, ja que l han pensat amb posterioritat, per això ho vol 
apuntar com una possibilitat que malgrat que l acord es prengui d aquesta 
manera, si més no com una reflexió, el fet que les assignacions als grups han de 
tendir a igualar-se, ja que les despeses que tenen tots com a grup són bastants 
similars. Suposa que ara no és possible modificar la proposta, però proposa que 
reflexionin amb la possibilitat que les retribucions dels grups encara que no 
s igualin al 100%, fer-les més semblants, atès que les despeses són molt 
semblants per a tots els grups. 

La senyora Martí indica que d acord amb les consideracions que ha exposat, el 
NOPP s absté en la votació. 
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Intervé el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, i referent al que ha 
comentat el portaveu de CiU, ha de dir que han intentat posar els paràmetres més 
raonables per a les diferents aplicacions de les retribucions als càrrecs electes. 

Difícilment es pot entrar en una reflexió a nivell de responsabilitat jurídica civil 
sobre el grau de responsabilitat que suposa la dedicació. En aquesta legislatura 
els paràmetres de retribucions tenen un sentit equilibrat ja que s han posat 
d acord l Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya. A l equip de govern li consta que un 80% o un 90% dels ajuntaments 
de la comarca han seguit uns paràmetres similars a aquests. Una vegada que 
s ha aplicat el barem més racional de tots que és un alcalde d un ajuntament mitjà 
amb la quantitat més moderada dels tres paràmetres que la Federació de 
Municipis de Catalunya dóna com a orientació retributiva. El barem en què queda 
la retribució més marcada és de l alcalde, i a partir d aquí s han limitat a seguir 
uns barems, han tingut en compte el que han fet altres corporacions del mateix 
nivell que Parets i el que marca el document. S ha seguit un criteri per aplicar les 
quantitats. 

Està d acord que l import que s assigna als regidors amb responsabilitat de govern 
és petit, però s han seguit uns paràmetres que probablement no vol dir que 
estiguin ajustats al que un regidor de l equip de govern té com a tasca, està 
convençut de què no, però han intentat posar el màxim de raciocini a l hora de fer 
aquestes aplicacions tenint en compte els paràmetres que s apliquen a d altres 
indrets, seguint aquest mateix sistema. 

Estan d acord amb les assignacions dels regidors sense responsabilitat de govern 
i respecte als portaveus posa sobre la taula la possibilitat de valorar el tema i 
veure si es pot fer, ja que no es modifica en cap cas la quantitat i se segueix amb 
el criteri de la resta de retribucions. 

Respecte a igualar els barems dels grups municipals cal dir que el nombre de 
regidors de cada grup és diferent i s ha intentat aplicar una proposta justa, ja que 
hi ha diferents tipus d aplicació, i es potencia més l aportació per grup municipal, 
que no pas per regidor i així les quantitats totals tendeixin a igualar-se. Altres 
municipis han augmentat l import mensual per cada regidor i els equips de govern 
que tenen un nombre de regidors alt, l import és més elevat i l aportació per grup 
municipal és més baixa. L Ajuntament ha mantingut el criteri que ja se seguia, que 
és un bon criteri, perquè potencia el grup municipal, per sobre de l aportació als 
regidors i queda una aportació important per cada grup municipal i una aportació 
bastant més minsa per a cada regidor. Les aportacions als grups municipals és 
una proposta més equilibrada. 

La presidència coincideix en el fet que les assignacions dels regidors amb 
responsabilitat de govern podrien ser més altes. No coincideix amb el senyor 
Martorell sobre que hi ha unes àrees més importants que altres. La presidència ha 
entès això, que Seguretat Ciutadana té més responsabilitat que Cultura i Serveis 
Socials. Si és així ha de dir que en el moment de la gestió cada regidor tot i que 
assumeix la seva responsabilitat, participa també de les decisions de la resta i 
han d intentar que tots els regidors participin de manera directa en les diferents 
responsabilitats. Han de tenir en compte que els percentatges de les quantitats 
econòmiques totals de 2003 al 2007 es diferencien molt poc. 

El regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, explica que dels 302.000 , 
aproximadament que hi havia es passa a 337.000 , és a dir que l increment 
percentual en la suma total de les retribucions no arriba al 7%. Del tram 
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pressupostari que parlaven abans que per a un ajutament de l envergadura de 
Parets, amb un pressupost superior als 15.500.000 , tram F), la quantitat 
orientativa de retribució és de 718.000  més el 3% sobre l excés arriba als 
337.000 , representa un 42% del màxim aconsellat per la Federació. Si es té en 
compte la taula queda evidentment per sota de la meitat, sobre el 40% del que 
aconsella la Federació de Municipis de Catalunya. 

La presidència indica que de l any 2003 al 2007 l increment total és d un 7%. Els 
increments de tots els que estan a la taula, l alcalde, els regidors coordinadors, els 
regidors de govern i sense govern hi ha increments molt més alt del 7%, perquè 
en aquesta legislatura hi ha un regidor amb dedicació exclusiva i un grup polític 
menys, la suma dels dos components fa que globalment l increment de 2003 al 
2007 només suposi un 7%, tot i que els increments de les assignacions de les 
persones que estan en aquesta taula plenària s han incrementat molt per sobre 
del 7%. Per això en el repartiment de les assignacions es produeix un increment 
individual dels diferents grups com així també dels diferents regidors aquí 
presents, i globalment l increment del 2003 al 2007 és d un 7%, que tenint en 
compte que del 2003 al 2007 si se sumen els IPC corresponents de cada any, 
amb algunes de les assignacions bàsicament amb els regidors amb i sense 
responsabilitat de govern no es van efectuar els increments i dóna una quantitat 
econòmica assumible perfectament per l Ajuntament i així mateix l informe de la 
interventora manifesta que es poden assumir les esmentades quantitats, ja que hi 
ha un regidor amb dedicació exclusiva i un grup polític menys. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i matisa les paraules del 
senyor alcalde, ja que entén que per força hi ha hagut algun error o una mala 
interpretació, perquè el senyor Martorell mai no ha dit que consideri que hi ha 
regidories que han de tenir una consideració o una altra, sinó que hi ha regidories 
que poden tenir un valor o un altre, la qual cosa vol que quedi clara. Té un gran 
respecte pels regidors de totes les regidories, ja que la seva feina és difícil, tant 
als que els hi toca governar com als que estan a l oposició. Només ha volgut 
posar damunt de la taula que els 11.911  són insuficients. Tampoc ha manifestat 
cap quantitat, i si s escau, en un altre moment poden presentar la seva proposta. 

CiU està encantat de recollir la informació facilitada pel regidor senyor Mingote i 
voldrien participar en una taula per estudiar i negociar el tema de les assignacions 
als portaveus.  

La presidència indica que s estudiarà la consideració del representant de 
Convergència sobre que l assignació dels portaveus es reparteixi entre els dos 
representants de Convergència. Si altres grups polítics ho demanen també es 
farà, sempre que es nomeni un portaveu, tot i que el pot substituir per una altra 
persona quan no pugi assistir, per compartir la responsabilitat, que és el mateix 
que fa l equip de govern. S estudiarà la proposta. Si hi ha alguna modificació es 
recollirà en la Comissió Informativa. 

El senyor Martorell, de CiU, indica que reconsidera el vot i s absté en cas que es 
reculli la petició del seu grup sobre les assignacions del portaveu. 

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 6 (NOPP, CiU, PP) 
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Per tant i, 

Vista la nova composició política d aquest Ajuntament com a conseqüència dels 
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007. 

Atès que per Decret d Alcaldia de 28 de juny de 2007 es va establir l organització 
política de l Ajuntament i el nomenament dels regidors delegats. 

Atès que de conformitat amb el que disposa l article 75 de la Llei de bases de 
règim local, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre les 
retribucions en l exercici del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de 
dedicació exclusiva. 

Atès el que disposen els articles 75 de la Llei de bases de règim local i 13 del 
Reglament d organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals 
en relació amb la determinació dels càrrecs de l Ajuntament que es desenvolupen 
en règim de dedicació exclusiva i el nomenament dels membres de la corporació. 

Atès que l article 75.2 de l esmentada Llei de bases estableix que els membres de 
les corporacions locals que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial podran 
percebre assistències i indemnitzacions, per la concurrència a les sessions dels 
òrgans col·legiats  en la quantia i en les condicions que acordi el Ple. 

Atès que el Ple de la corporació pot assignar als grups polítics una dotació 
econòmica que ha de comptar amb un component fix idèntic per a tots els grups i 
altre variable en funció del nombre de membres de cadascun. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Fixar les retribucions de l alcalde i regidors amb règim dedicació exclusiva  
següent: 

 

Alcalde, amb dedicació exclusiva, 61.600  bruts anuals, repartits en 14 
pagues, amb efectes del 17 de juny de 2007. 

 

Regidor Coordinador de l Àrea de Serveis Econòmics i Serveis Personals, 
amb dedicació exclusiva, 56.000  bruts anuals, repartits en 14 pagues, 
amb efectes del 17 de juny de 2007. 

 

Regidor Coordinador de l Àrea de Serveis Generals i Territorials amb 
dedicació exclusiva, 56.000  bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb 
efectes del 17 de juny de 2007. 

Aquestes quantitats registraran un increment anual paral·lel al que s aplica al 
personal de l Ajuntament. 

2. Fixar els imports de les assistències i les indemnitzacions màximes amb 
efectes del 17 de juny de 2007 als regidors següents: 

a) Regidors amb responsabilitat de govern 

 

Regidor/a Delegat portaveu del grup municipal: 11.911  + 3.400  bruts 
anuals 

 

 Regidor/a amb responsabilitat de govern: 11.911  bruts anuals 

b) Regidors sense responsabilitat de govern 

 

Per regidor/a portaveu del grup municipal: 5.566,4  + 3.400  bruts anuals 

 

Per regidor/a: 5.566,4  bruts anuals 
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Aquestes quantitats registraran un increment anual paral·lel al que s aplica al 
personal de l Ajuntament. 

3. Les retribucions i les indemnitzacions establertes en els acords anteriors són 
màximes anuals, i engloben les assignacions per assistències a òrgans col·legiats 
inclosa l assistència a òrgans rectors d organismes autònoms o societats 
municipals, i es procedirà al final de cada any a la determinació de l import de 
l assistència en cadascun dels òrgans que s hagin constituït en funció del nombre 
de sessions que s hagin celebrat. 

4. Establir amb efectes del mes de juny de 2007, a favor dels diferents grups 
polítics municipals, la indemnització composta per: 

a) 50,86  mensuals per cada regidor electe 
b) 235     mensuals per cada grup municipal 

5. Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i 
als regidors afectats, fent-los constar que han estat designats per a desenvolupar 
el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i parcial, i que s entendrà acceptat 
aquest règim per l afectat, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 
24 hores següents a la seva notificació. 

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

El secretari accidental  Vist i plau  

L alcalde    
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