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

Caràcter: ordinari 
Data: 13 de setembre de 2007 
Horari: de 20.05 h a 22.05 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde 
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde 
Raquel García Mesa, regidora 
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Susanna Villa Puig, regidora 
Ricard March Ascaso, 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-EA 
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP 
Enric Acero Casas, secretari accidental 
 
Ordre del dia 

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

2. Donar compte de l’aportació a la campanya d’emergència dels efectes del terratrèmol 
al Perú. 

3. Ratificar, si procedeix, l’acord de la Junta de Govern relatiu a l’aprovació del Pla Local 
de Joventut de Parets del Vallès 2007-2011. 

4. Ratificar, si correspon, l’acord de la Junta de Govern relatiu a l’aprovació del Pla 
Municipal per a la Igualtat d’oportunitats Home-Dona de Parets del Vallès per al 
període 2007-2011. 

5. Acordar, si escau, proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
l'establiment de les Festes Locals de la nostra vila. 

6. Aprovar, si procedeix, el Compte General corresponent a l'any 2006 de l'Ajuntament 
de Parets del Vallès i del seu organisme autònom, el Patronat Municipal 
d'Ensenyament. 
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7. Acordar, si correspon, la modificació dels nomenaments dels representants 
municipals en diferents òrgans municipals. 

8. Prendre coneixement de l’exercici d'activitats públiques compatibles de diversos 
regidors municipals. 

9. Acordar, si escau, iniciar el procediment per cobrir el càrrec de jutge de pau titular i 
substitut, mitjançant convocatòria pública. 

10. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

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

El Ple per unanimitat aprova els esborranys de les actes dels dies 10 i 26 de juliol de 
2007. 

 

2. Donar compte de l’aportació a la campanya d’emergència dels efectes del 
terratrèmol al Perú 

La presidència explica que el passat dia 15 d’agost un terratrèmol va sacsejar la zona sud 
del Perú, principalment les àrees de Pisco i Ica. 

Com a conseqüència el Consell de Solidaritat de l’Ajuntament ha realitzat una aportació 
de 3.000 € al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que canalitza les 
aportacions dels ajuntaments, amb destinació a la Campanya d’Emergència en resposta 
als efectes del Terratrèmol al Perú, en la seva fase de reconstrucció. 

 

3. Ratificar, si procedeix, l’acord de la Junta de Govern relatiu a l’aprovació 
del Pla Local de Joventut de Parets del Vallès 2007-2011 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Joventut, la senyora Villa, i explica que a 
l’any 2004 es va encarregar a una empresa externa la confecció d’un estudi de la realitat 
jove del municipi, que es va basar en els eixos següents: mobilitat, cohesió social, 
educació, ocupació, cultura, esport i lleure, habitatge, salut i participació. Afegeix que el 
resultat de l’estudi està penjat a la web. 

Els objectius generals que es van desprendre d’aquesta anàlisi van ser els següents: 

� Potenciar projectes i actuacions adequades a les necessitats reals dels i de les 
joves de Parets que en permetin l’autonomia i puguin tirar endavant i amb llibertat 
els seus projectes de vida. 

� Potenciar la participació jove en les polítiques del municipi. 

� Promoure el treball transversal interdepartamental i interinstitucional per poder 
donar cobertura a les necessitats d’una manera eficaç i eficient. 

Per desenvolupar aquests objectius, mitjançant una jornada de treball tècnica i amb el 
suport de l’Oficina del Pla Jove (Diputació) i la Secretaria General de Joventut 
(Generalitat), es van consensuar una sèrie d’accions ordenades segons els eixos abans 
esmentats. 
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A la jornada tècnica van participar tècnics de Medi Ambient, Ocupació, Educació, Cultura, 
Esports, Policia Local, Participació Ciutadana, Arxiu, Serveis Socials, Servei d’Atenció 
Psicològica Infantil i Juvenil, Comunicació, Oficina d’Atenció al Ciutadà – Consum, 
Biblioteca de Can Butjosa i Joventut. 

Amb el Servei de Territori, la Ràdio i la Biblioteca de Can Rajoler es va treballar a nivell 
sectorial. 

El finançament del Pla Local de Joventut es realitza mitjançant subvencions de l’Oficina 
del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i de la Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat. 

La Secretaria General de Joventut va destacar ha canviat el concepte de la concepció de 
la joventut i ha passat de veure’s com a objectes d’intervenció a subjectes i que els 
objectius han d’anar per tant enfocats a la seva emancipació i participació, i no a 
fomentar una dependència. 

La senyora Villa continua exposant que per tal d’aconseguir que les accions siguin 
eficaces, aquestes han de ser transversals i integrals, treballades des d’una perspectiva 
global que interrelacioni els diversos àmbits de la vida dels joves: educació, ocupació, 
treball, habitatge, salut, participació, cohesió social i equilibri territorial. Àmbits estipulats 
per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Les accions s’han temporalitzat des de l’any 2007 al 2011 i aquestes accions que s’han 
engegat a patir del Pla Local de Joventut o estan previstes de realitzar en un futur pròxim 
són: PIDCES: Punt d’Informació Juvenil dels Centres de Secundària; Punt d’Informació 
Jove, reforços de projectes escolars (APRE), activitats de conscienciació social, guia de 
servei jove, formació ocupacional al municipi, la cessió d’espais a artistes joves locals, 
nits d’estiu jove, bucs d’assaig, circuit BMX, promoció pública d’habitatge, control del 
consum del cannabis, espais de salut a Planeta Jove (que es fa a través de la ràdio), la 
revista Comuni-k, web de joventut, entre d’altres. 

La senyora Villa indica que el Pla Local està obert a tothom, grups polítics, entitats, 
ciutadans... 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del PP, la senyora Rueda, i indica que el seu 
grup ha revisat la documentació del Pla Local de Joventut 2007-2011 i ha vist que es 
basa en un estudi encarregat a una empresa externa al 2004 i en base a aquest estudi de 
la realitat de Parets s’ha estructurat el Pla Jove Local. 

Al 2006 es va veure una perspectiva global en què s’interrelacionen esports, cultura, medi 
ambient, educació, territori, serveis socials i ocupació, i tot i que encara no s’han resolt 
les necessitats dels joves de Parets el Partit Popular està a favor de la política que es duu 
a terme en el Pla de Joventut de Parets. 

A continuació intervé el regidor del grup de CiU, el senyor Pulido, i explica que el seu 
grup ha analitzat el Pla Local de Joventut i ha observat que s’ha fet un estudi rigorós que 
determina molt bé l’anàlisi dels problemes i les necessitats dels joves. 

Han vist que en el tema d’oci es menciona l’Ateneu Popular, però no hi ha data d’entrada 
en funcionament, per això pregunta per la data aproximada. 

Han vist diferents partides pressupostàries i algunes partides i accions que es 
desenvolupen, però no hi ha una xifra al pressupost. Pregunta al respecte i demana els 
números i les xifres del pressupost global del Pla. 
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S’ha parlat de la joventut i d’incentivar el lloguer. Les intencions són molt bones, però 
volen saber les fórmules que té l’equip de govern per incentivar el lloguer. 

El Pla Local de Joventut és un pla de bones intencions. CiU dóna suport a tots aquells 
plans que siguin bons per a la ciutadania de Parets, però els preocupa la seva execució. 
CiU estarà molt atent a l’execució i als terminis que s’han marcat. 

CiU dóna un vot de confiança a aquest Pla i a la regidora de Joventut, per això voten a 
favor. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup 
considera positiu el fet que hi hagi un Pla, no només en el tema de joventut, sinó en 
qualsevol altre tema, ja que sempre que hi ha un pla és positiu, encara que algunes 
vegades els plans que es fan tenen mancances, però valoren positivament que existeixi 
aquest pla. 

A la vista de la documentació que han analitzat, observen que el document és massa 
institucional i estandaritzat respecte a altres municipis, és a dir que hi ha temes que 
també inclouen a d’altres municipis i que algunes de les expressions i dels continguts són 
bastant genèrics. 

Malgrat que aquest és un document s’ha realitzat i consensuat amb els joves i altres 
entitats, no s’ha de perdre de vista que el Pla no s’hi ha participat excessivament. Ja 
saben que el tema de la participació és un problema. El dia que es va presentar el Pla 
només hi havia dues persones, per tant potser hi ha una mancança important i no s’ha 
sabut involucrar a alguns sectors del municipi. 

D’altra banda, no han tingut cap mena de participació els grups de l’oposició en 
l’elaboració del Pla de Joventut. Els grups de l’oposició tenen una representació tan 
legítima com la del govern, amb un nombre important de vots i hagués estat bé que els 
grups haguessin pogut participar i dir la seva abans d’aprovar el Pla. 

Han dit que el Pla està obert i que s’hi pot participar, però el seu grup no és una entitat, al 
menys no es consideren una entitat, sinó que formen part de l’Ajuntament actual i tenen 
una legitimació i haurien pogut posar sobre la taula propostes que s’haurien pogut tenir 
en compte. Sinó s’ha pogut participar i ara es pot participar, endavant, benvingut sigui. 

La senyora Martí continua explicant que quan es concreten els eixos d’actuació, en els 
quadres hi ha un apartat que posa regidories implicades, però no hi ha només regidories, 
sinó que d’altres entitats com l’IES Parets, l’Escola Ntra. Sra. de Montserrat. Per tant, hi 
hauria d’haver una altra columna en què constin les entitats participants i potser 
haguessin cabut les propostes d’altres grups. Repeteix que algunes entitats hi surten, 
però sota l’epígraf de regidories implicades. 

Han observat a la pàgina 40, on es descriuen les eines en l’àmbit polític, que en cap dels 
seus apartats es preveu cap mena de reunió amb els grups de l’oposició. S’hauria 
d’haver previst això. 

Seria bo que el Pla comptés amb tots els seus grups, ja que tots tenen en les seves 
propostes temes vinculats amb joventut. 

Voldria que el Pla posés algun tipus de prioritat en les accions, perquè algunes són 
genèriques i d’altres s’han de complir en més d’un any, però seria bo que hi hagués una 
priorització i que es tinguessin en compte apartats com incidir més en el tema de 
l’habitatge de protecció oficial. Hi ha propostes que són discutibles, ja que algunes diuen 
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compartir habitatge. No sap si és una proposta que ha fet la gent jove del poble, però és 
una proposta que s’ha de comentar. 

En cap apartat s’explicita el problema de la mobilitat i la gent jove en té molts en aquest 
aspecte, com per exemple per desplaçar-se a Bellaterra o Granollers. El NOPP en el seu 
programa proposa el Parets Nit. 

El NOPP proposa les moltes possibilitats d’utilització de la Marineta com un pou 
d’atracció com ho ha estat d’altres vegades a la història del municipi el tema de Can 
Butjosa, la piscina, el Parc de la Linera, els quals han estat pous d’atracció molt 
importants. 

El seu grup proposa que es valori la Marineta perquè seria una proposta revolucionària 
per al Parets Nit i per als joves. 

S’hauria d’incloure a la proposta una proposta de projecte educatiu en els casals d’estiu, 
ja que en aquests casals hi participa molta gent jove com a monitors. Aquest és un camp 
a actuar a partir de fer casals d’estiu per als joves, sobretot en l’aspecte dels monitors. 

La senyora Martí sol·licita disposar d’una valoració del que ha estat el Pla de Joventut del 
2004 al 2007. 

Exposades aquestes matisacions el NOPP vota a favor del Pla, ja que és millor tenir un 
pla que no tenir-ne. 

Intervé la regidora de Participació Ciutadana, la senyora García, i exposa que referent a 
la data d’entrada en funcionament de l’Ateneu, ha de dir que es comença pels bucs 
d’assaigs. S’ha fet el procés bàsic i d’execució i l’any vinent esperen començar-lo. Han 
rebut una subvenció prou important per començar les obres i una vegada que es comenci 
amb els grups d’assaigs es començarà amb l’Ateneu. 

Indica que és una masia molt gran que amb una situació complicada i econòmicament la 
posada en marxa és molt important, per això és lògic que es vagi a poc a poc. 

Respecte al tema del pressupost global del Pla, explica que els plans es fan sempre sota 
un esquema que marca la Secretaria General de Joventut de la Generalitat. És per això 
que hi ha punts genèrics amb d’altres municipis, perquè marquen uns objectius i uns 
esquemes amb els quals s’han de treballar. 

El quadrant sota el que s’han fet les accions el dóna la Secretaria i l’Ajuntament treballa 
en base al quadrant. 

No es pot saber exactament el pressupost global del Pla, perquè són accions que poden 
canviar l’any vinent. Es treballa sobre unes necessitats concretes i es realitzen unes 
propostes d’actuacions conjuntament amb el jovent i amb els tècnics municipals, i busca 
sempre la seva viabilitat i la seva solució, però és possible que el problema amb el qual 
es treballa variï i s’hagi de fer una acció diferent i el que ara funciona, l’any vinent no, i 
s’hagi de rectificar, per això no té un import total, sinó que es funciona any rere any i la 
Secretaria General de Joventut posa nota, avalua i concedeix la subvenció que creu 
adient. 

Respecte a què en el quadrant de les regidories implicades hi ha d’altres institucions com 
l’institut i les escoles, ha de dir que és una qüestió de grafismes i es pot incorporar. És un 
quadrant marc, que no té més rellevança. 
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Pel que fa a què no s’ha comptat amb els partits polítics, explica que no s’han comptat 
amb cap, ni tan sols amb l’equip de govern, PSC i Iniciativa, que no han estat partícips de 
les reunions mantingudes. S’ha comptat amb els joves que han volgut participar-hi. S’ha 
cridat a les entitats del poble amb més jovent i s’han aplicat certes tècniques de 
participació que afecten directament a aquestes persones. Gent de l’Institut, de les 
entitats i de diferents escoles. Amb el resultat de la participació s’ha treballat el tema amb 
els tècnics de l’Ajuntament, ja que els joves poden demanar moltes coses, com tots, però 
algunes són factibles i viables i altres no ho són a nivell tècnic. 

La senyora García continua explicant que els participants han estat sempre els que han 
fet la demanda, perquè són els que tenen la necessitat i els que han d’aportar-la, perquè 
si els tècnics no poden assumir segons quines qüestions o a nivell econòmic, no val la 
pena incloure-les en el Pla. 

Respecte a què el Pla és genèric, és a causa dels objectius que marca la Generalitat. El 
procés que ha tingut lloc en la revista Comuni-k, està en fase de ser copiada per 
Montornès. Altres ajuntaments truquen per preguntar al respecte, ja que els sembla una 
iniciativa molt interessant i la volen aplicar en el seu municipi. 

A més de l’Amfi-rock es fa l’Amfi-rap i està previst ampliar-se amb diferents grups de 
joves i músiques que agraden a cadascun. Martorelles vol fer el mateix pas i aplicar i 
treure al carrer Martorelles Alternativa Musical. Per tant, hi ha temes genèrics, però en 
altres Parets continua sent pioner a la comarca. 

Ha de dir que com a document extern no existeix la valoració del 2004 al 2007. Del 2004 
al 2005 s’ha treballat l’estudi de la realitat i a partir d’aquí s’han aplicat certes propostes. 
Algunes han funcionat, per això es mantenen i s’incorporen al Pla i algunes no han fet 
com el carnet jove que es van intentar tornar a encetar-lo i que agafés força, però no ha 
estat possible. Els joves per dir-lo amb el seu llenguatge “passen” del carnet i els 
comerciants pràcticament igual. Hi ha temes que s’han provat en aquests anys. Ara és 
quan està el Pla i quan s’aprova, per tant la valoració de totes les accions tindran lloc 
quan s’apliquin. En el 2008 es tindrà la valoració del 2007 i així successivament. 

Prèvia la vènia, intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i matisa que en la seva 
intervenció no ha parlat de partits polítics, sinó de grups municipals. 

Pregunta si podran disposar o no de la valoració del 2004 al 2007, o si només podran 
disposar de la del 2008. 

La regidora de Participació Ciutadana, la senyora García, respon que no existeix aquesta 
valoració com a tal, perquè la pròpia valoració és el Pla. S’ha treballat amb les seccions 
que funcionaven abans del 2004. A partir de l’estudi de la realitat algunes es mantenen, 
d’altres es modifiquen i s’incorporen d’altres noves i es veu si funcionen. A través de tota 
aquesta variació i de la mobilitat d’accions i del  treballs dels tècnics és quan s’elabora el 
Pla Local de Joventut. És tot un procés. La valoració d’aquests anys es pot dir que és el 
resultat que es té avui sobre la taula per a la seva aprovació. És el propi Pla. Les accions 
que estan aquí, algunes ja funcionen i altres comencen noves, però les anteriors ja no hi 
són directament. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Pulido, i indica que la senyora García no ha dit una 
data aproximada d’entrada en funcionament de l’Ateneu. Ha explicat que hi ha hagut una 
sèrie d’inconvenients, dels quals són conscients, però suposa que la regidora de 
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Participació dintre de la seva regidoria tindrà a l’horitzó una data aproximada de quan es 
posarà en marxa l’Ateneu. 

La regidora de Participació Ciutadana, la senyora García, respon que l’Ateneu físicament 
no està actiu, la masia està tancada, però com a entitat desenvolupen activitats, de la 
qual cosa són conscients tots plegats. Fan servir tots els espais públics del municipi. 
L’últim espai que s’espera que es farà servir més sovint és el de la Cooperativa. No tenen 
una data exacta, però ara es comença amb els bucs d’assaig, i espera que vagin al més 
ràpid possible i després la resta s’anirà fent poc a poc i es començarà per la primera 
planta. 

La presidència indica que de ben segur el proper any els bucs d’assaig entraran en 
funcionament i paulatinament es condicionarà l’espai com Ateneu popular. Han de parlar 
amb els membres de l’Ateneu sobre la utilització de la Cooperativa, perquè és un espai 
més proper i que pot complementar les activitats en aquest col·lectiu. 

S’ha recollit una de les consideracions manifestades respecte al Parets a la Nit i el 
condicionament de la masia per fer actuacions a la nit. Afegeix que la masia de Can 
Guasch serà una realitat en aquesta legislatura. 

Intervé el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que arran de la intervenció de la 
regidora de Joventut i el repàs d’alguna de les coses que s’estan fent s’ha posat en 
evidència que des de fa bastant de temps l’Ajuntament realitza una sèrie de divereses 
accions adreçades a la joventut, però avui perquè hi ha una exigència social de la pròpia 
joventut i perquè hi ha el convenciment polític de l’equip de govern, s’ha assumit que cal 
impulsar i coordinar les diferents polítiques adreçades a la joventut des de la 
transversalitat pel que fa a la part institucional, però també des de la màxima implicació 
possible de les entitats del municipi, i evidentment de la pròpia joventut, que és la 
destinatària d’aquestes polítiques. 

El Pla que es presenta avui a aprovació sorgeix d’una diagnosi rigorosa, que ha permès 
disposar d’una anàlisi de la realitat, el coneixement de les necessitats, dels reptes de la 
joventut de Parets en habitatge, en lleure i en diferents aspectes i multituds de qüestions, 
però que bàsicament totes giren al voltant de la participació i l’emancipació de la joventut. 

La voluntat que inspira aquest Pla és que hi hagi el màxim d’eficàcia. El Pla no és un 
brindis al sol, no és una declaració d’intencions, sinó que és un instrument de planificació 
i en aquest sentit expressa la voluntat d’eficàcia, que les coses funcionin, de tenir clars 
els objectius i la temporalització, de tenir clar que hi ha una dotació de recursos i que 
l’instrument ha de ser també avaluable. 

Espera, desitja i treballarà perquè el Pla de Joventut així sigui, i no només un document 
de treball, sinó un instrument que permeti situar la joventut on ha de ser, que és en l’espai 
del protagonisme ciutadà. 

Tots el grups voten a favor. Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, ratifica 
l’acord de la Junta de Govern de 26 d’abril de 2007, que té el text literal següent: 

 “Aprovar el Pla local de joventut de Parets del Vallès per al període 2007-2011 

Atès que el Pla nacional de joventut de Catalunya reconeix la joventut com un sector de 
la ciutadania amb entitat pròpia i diferenciada, amb unes circumstàncies i necessitats 
específiques i, per tant, han de ser objecte de polítiques específiques. 
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Vist el Conveni  amb el Consell Comarcal amb l’objecte d’establir línies de col·laboració i 
cooperació mútua entre les institucions signatàries per tal de dinamitzar les polítiques de 
joventut al municipi de Parets del Vallès al llarg de l’any 2004 en el marc del Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya–Projecte Territori i mitjançant el Pla local de Joventut de Parets 
del Vallès. 

Vist el Projecte d’elaboració del Pla local de joventut a Parets del Vallès i la realització de 
l’anàlisi de la realitat juvenil del municipi per tenir coneixement previ de la realitat juvenil 
del municipi, saber qui són els nostres joves i conèixer les seves necessitats per donar-
los les respostes adients, i definir, impulsar i dissenyar les polítiques integrals de joventut 
des de l’Ajuntament. 

Atès que en base a aquest estudi, que va comptar amb la participació de la joventut local, 
s’han organitzat jornades de treball tècniques liderades per joventut, en les quals han 
participat els serveis següents: cultura, esports, ocupació, participació ciutadana, 
educació, serveis socials, territori, comunicació, medi ambient i seguretat ciutadana. 

Atès que el Pla nacional de Catalunya és el marc de referència per a la política de 
joventut de Catalunya i en el mateix s’especifica que els municipis han d’elaborar el seu 
propi Pla local de joventut i basar-se en la seva realitat, com a eina de treball que ha de 
permetre fer polítiques integrals de joventut des de la proximitat municipal. 

Vist el Pla local de joventut de Parets del Vallès 2007-2011, redactat per la Regidoria de 
Joventut i Participació Ciutadana. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el Pla local de joventut de Parets del Vallès pel període 2007-2011. 

2. Traslladar el present acord i còpia del Pla a la Secretaria de Joventut del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

3. Ratificar el present acord al proper Ple municipal.” 
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4. Ratificar, si correspon, l’acord de la Junta de Govern relatiu a 
l’aprovació del Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats home-
dona de Parets del Vallès per al període 2007-2011 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d’Igualtat, la senyora Marquino, i 
presenta avui en aquesta sessió plenària el Pla d’acció municipal per a la igualtat 
d’oportunitats home - dona, amb l’objectiu d’aconseguir una plena participació de 
les dones en tots els camps de la vida social en condicions d’igualtat. 

L’accés de les dones a la plena ciutadania continua sent un repte. Cal, per això, 
l’esforç de les administracions, entitats, associacions i també la solidaritat activa 
de la resta de la societat per materialitzar la igualtat de drets. 

En aquest sentit el municipi de Parets ha anat realitzant actuacions vers la igualtat 
d’oportunitats home - dona. 

Aquest Pla és el resultat de les avaluacions de les accions, diagnòstic de 
necessitats i recull de propostes que sorgeixen de les diferents coordinacions 
entre els diferents àmbits i àrees municipals. 

Aquest document es basa en dos plantejaments bàsics: 

El primer com a marc de referència de les diferents àrees, i el segon com a eina 
per definir actuacions a desenvolupar. 

El Pla pretén el següent: 

− Crear una cultura de treball que sigui favorable al desenvolupament de 
polítiques d’igualtat. 

− Impulsar campanyes de sensibilització. 

− Prevenir i atendre situacions de violència i exclusió social. 

− Promoure l’educació en la diversitat. 

− Afavorir la participació social i cultural de les dones. 

− Potenciar i enfortir mecanismes de participació de les dones. 

La senyora Marquino continua explicant que les accions d’aquest Pla es 
configuren des de dos eixos bàsics: 

El primer, les accions específiques que es centren en el treball des del Centre 
d’Informació i Assessorament a la Dona. 

El segon, les accions que tenen a veure amb els eixos transversals. 

Aquest Pla recull accions específiques i transversals. Entre les primeres està el 
CIAD (Centre d’Informació i Assessorament a la Dona), que és un servei públic i 
gratuït, complementari d’altres recursos de la comunitat, que consisteix a oferir 
l’assessorament psicològic i legal a dones en procés de separació, separades i/o 
maltractades. 
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Les seves característiques organitzatives són les següents: 

− Un total de 27,5 hores mesuals de servei. 

− L’horari d’informació i/o assessorament psicològic és el dijous de 16 a 
19.30 h i el primer dilluns de cada mes amb el mateix horari. 

− L’horari d’informació i/o assessorament jurídic és els dijous de 17 a 19.30 
h. 

Les accions transversals són: 

− Impuls de les polítiques de gènere i de la transversalitat 

− Prevenció i atenció de les situacions de violència, exclusió social i 
feminització de la pobresa. 

− Participació social i cultural de les dones en tots els àmbits. 

− Treball i usos del temps. 

− Coeducació, formació i cultura. 

− Perspectiva de gènere en l’ordenació territorial, mediambiental i 
urbanística sostenible. 

− Salut integral. 

Altres accions que preveu aquest Pla i ja es porten a terme són: 

− El Servei d’Atenció Psicològica per Infants i Adolescents (SAPIJ). 

− L’orientació laboral. 

− L’oferta de formació ocupacional específica. 

− Cursos d’alfabetització, català, etc. 

− Tallers específics per a dones. 

− Activitats esportives o lúdico-formatives, etc. 

− Campanyes de sensibilització com Març de Dones o conta la violència de 
gènere, al novembre. 

En definitiva, aquest és un Pla realista i ambiciós. Obert a la participació de la 
resta de grups polítics, de les entitats del poble i que té com a únic objectiu 
aconseguir la plena participació de les dones en tots els camps de la vida social 
en condicions d’igualtat. 

Intervé la regidora del PP, la senyora Rueda, i indica que el seu grup dóna suport 
a aquest Pla, ja que no només es presenten objectius, sinó també un Pla d’acció 
per facilitar que es portin a terme propostes per aconseguir una política d’igualtat 
entre els homes i les dones. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup 
subscriu totalment el Pla, ja que encara que és un document marc i que té un 
aspecte molt ampli, tracta un problema social que pesa sobre la ciutadania d’arreu 
del món. 

CiU en altres ocasions ja ha manifestat que dóna ple suport a qualsevol iniciativa 
que permeti treballar en aquest front. 
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Els consta que s’hi ha treballat bastant i s’han fet campanyes pioneres, cosa que 
ha estat motiu que CiU estigui totalment a favor d’aquests tipus d’accions. 

Són bàsics els eixos de les accions i valoren el fet que siguin transversals. A 
vegades costa d’entendre, però no entendrien que fos diferent, per això 
subscriuen que totes aquestes accions siguin transversals i ja que el que realment 
interessa és que la igualtat home – dona sigui una realitat i s’està en camí, però 
encara s’està lluny. 

Espera que la violència de gènere es radiqui algun dia, per això s’ha de treballar 
molt més el tema social i el de les incidències a les escoles, que ja es fa, però 
encara incidirien molt més, perquè el futur d’eradicar aquests problemes es basa 
en la gent que puja, ja que tenen una formació diferent, una altra realitat, coneixen 
un altre món i estan molt més preparats, cosa molt positiva perquè el dia de demà 
aquests fets es puguin eradicar. La tasca és difícil i la única manera que es pot 
lluitar bé i contra tots aquests elements és que les corporacions locals siguin 
fortes, i que hi hagi unanimitat per tirar endavant aquests temes. Afegeix que 
l’equip de govern té el suport de CiU per tirar-lo endavant. 

CiU vol que es valorin els muntants econòmics que s’hi destinen, ja que voldrien 
que fossin més i s’haurien de marcar unes polítiques a fi que any rere any 
s’invertissin més diners en aquest tema i marcar algun sistema que permeti 
créixer en la despesa a destinar, cosa que ajudaria molt més a eradicar els 
problemes. 

El senyor Martorell indica que és important que el Pla d’acció municipal arribi molt 
més a la ciutadania i s’haurien de fer campanyes per sensibilitzar-la molt més i 
que hi participi més en aquests temes. 

El document és vàlid genèricament i és bo, encara que cal treballar-lo més, 
perquè és molt ambiciós. Subscriu que l’equip de govern tindrà CiU al seu costat 
sempre que es porti a terme aquest Pla ambiciós per guanyar aquesta batalla per 
la igualtat home – dona i perquè la violència de gènere s’eradiqui d’una vegada 
per totes. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que és evident com deien 
en el punt anterior que el fet que existeixi un Pla, en aquest cas és un Pla per a la 
igualtat d’oportunitats home – dona, és millor que no existeixi. També és evident 
que en els últim anys s’han fet avenços en general en el tema de la igualtat. En 
pocs anys s’han fet avenços importants, però encara és molt avui dia el que 
queda per fer. Per tant és un fet bo, important i positiu que els municipis 
s’impliquin en aquesta acció. 

El NOPP ha analitzat el document presentat i ha vist que es fan aportacions 
positives, però és molt institucional. Hi ha moltes expressions estandaritzades, 
moltes frases fetes i genèriques, frases que es repeteixen any rere any, sense 
saber sortir tots plegats del mateix cercle. 

En el tema de la igualtat d’oportunitats home – dona, un dels camps en què s’ha 
d’incidir més és l’educació, ja que si s’incideix fortament en l’educació les noves 
generacions tindran aquest tema superat o si més no estaran més preparats per 
enfocar-lo, que no pas altres generacions. 

Respecte al contingut del document vol fer algunes puntualitzacions. En la pàgina 
2, creu que hi ha un error, ja que el segon paràgraf diu: “en data 8 de març 
de 2000, coincidint amb la primera commemoració del Dia 
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Internacional de la Dona”. Per tant s’ha de modificar, ja que al 2000 no 
va ser la primera commemoració del Dia Internacional de la Dona a Parets, si és 
que es refereix a Parets. Convé fer aquesta correcció, perquè a vegades es pot 
convertir un fet equivocat en una veritat que no és. 

En la pàgina 11 es parla sobre l’elaboració de la memòria anual del 
desenvolupament del servei i es fa referència al Servei CIAD (Centre d’Informació 
i Assessorament a la Dona). Ja que es farà una memòria anual el NOPP vol 
conèixer la de l’any passat. 

En la pàgina 14 del mateix document es parla d’una Comissió Tècnica del Pla 
d’Igualtat, informada per la regidora d’Igualtat, Solidaritat i Ocupació, i els tècnics. 
La senyora Martí matisa que si hi ha regidors no és una Comissió Tècnica. 

Igual que ha indicat en el Pla de Joventut, cal que els grups municipals formin part 
de la Comissió Tècnica, ja que segur que tots tenen propostes en els seus 
programes i amb la col·laboració i la cooperació de tots, els plans poden avançar 
millor. En aquest cas s’ha restringit. 

En la pàgina 31, en l’apartat de perspectiva de gènere en l’ordenació territorial 
medi ambiental i urbanística sostenible es proposa com a acció l’enllumenat dels 
carrers. Suposa que és un error, ja que no creu que l’enllumenat del carrer tingui 
res a veure en una acció positiva en el Pla d’igualtat. En tot cas és igual per a 
tothom. 

A la pàgina 28 es posa com a objectius ben intencionat promoure i potenciar 
l’ecoeducació. Ha de dir que l’ecoeducació avui a Catalunya és obligatòria per llei, 
per això no cal ni promoure-la ni potenciar-la. 

La senyora Martí demana que hi hagin accions més concretes i que es prioritzin 
d’altres, com per exemple que la visualització del tema de la igualtat de la dona, 
com per exemple amb més noms de dones en els carrers, a les escoles, en els 
espais públics, ja que visualitzar noms de dones també tenen els seus efectes. 

Una mesura que és molt bona i positiva que s’inclogui és el casal d’estiu, però no 
en l’aspecte dels monitors, sinó que els casals d’estiu s’han de gestionar a un 
preu més assequible, perquè molts infants van al casal d’estiu perquè els pares 
treballen. S’ajuda a la igualtat si els casals són a preus més assequibles. 

El NOPP aquest estiu ha constatat que és un aspecte subvencionable i necessari 
per al tema de la igualtat, perquè han parlat amb persones, sobretot amb dones, 
que han fet números i han dit que portar els infants al casal d’estiu suposa més 
diners que el seu sou. O sigui, que perden diners, perquè cobren menys del que 
val el casal d’estiu, però no poden deixar la feina, perquè després no la poden 
recuperar. 

Seria bo que el casal d’estiu tingui una bona subvenció en casos estudiats, 
perquè les mares no perdin el seu lloc de treball. Parets ha estat pioner a la 
comarca en el tema de les escoles bressol, que són tan bones per als infants com 
per les dones, per això és una mesura d’igualtat fantàstica. 

La senyora Martí exposa que a vegades la commemoració al 8 de març li està 
passant com la de l’Onze de Setembre, que queda una mica diluïda per diferents 
fets, per això s’han de buscar altres sistemes de visualització. Estaria bé que es 
prioritzessin accions per donar més èmfasi a la qüestió de la igualtat, que a 
vegades queda com un tema de papers i de despatx. 
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La senyora Martí sol·licita un document que apareix a la pàgina 2, que es diu 
ADAGIO, que vol dir Agents d’Assessorament en Gènere d’Igualtat d’Oportunitats. 
Indica que s’ha iniciat un estudi i voldria obtenir-lo. 

Demana l’avaluació del que s’ha fet i que tots els grups municipals haurien pogut 
participar amb anterioritat en l’elaboració del Pla i demana que puguin participar-hi 
en  un futur, ja que amb la suma de l’aportació de tothom es poden avançar en 
temes tan important com aquest. 

La senyora Martí indica que s’ha d’interpretar en el sentit més positiu del terme, 
però a vegades els regidors i regidores de l’Ajuntament, en la pròpia implicació del 
treball són els capdavanters en donar molts exemples. Sense voler anar més 
enllà que posar-lo de manifest i sobre la taula exposa que en aquest consistori, en 
la distribució de regidories de l’últim ajuntament constituït, el sistema de 
repartiment de regidories ha estat bastant de gènere. Els homes tenen Serveis, 
Habitatge, Urbanisme, Governació i les dones Sanitat, Joventut i Serveis Socials. 
Per tant, l’Ajuntament de Parets està constituït seguint les pautes tradicionals de 
gènere. En aquest sentit és poc revolucionari. Les coses són així, però es poden 
millorar. 

La senyora Martí pregunta per les concrecions de suport en el tema de la igualtat 
home -  dona que es duran a terme dins del propi Ajuntament i quina promoció de 
la dona es fa en els càrrecs de les direccions tècniques i professionals de 
l’Ajuntament, ja que no és típic de l’Ajuntament de Parets, però sí de 
l’administració en general i de les empreses, que els càrrecs es distribueixen en 
funció de les denominació de gènere tradicional, cosa que s’ha d’endreçar. 
Afegeix que el NOPP vota a favor. 

Intervé el regidor de Serveis Socials, el senyor Torio, i explica que el casal d’estiu 
s’ha coorganitzat entre les AMPES i l’Ajuntament, que es va subvencionar i el 
transport era gratuït. Es va posar un servei matiner, de tarda i de menjador. Es 
van destinar més de 100.000 € en beques i és impossible que el servei costi més 
que un sou, perquè qualsevol persona que tingui un sou per sota del salari mínim 
interprofessional se subvenciona. 

El senyor Torio explica que les valoracions realitzades per la representant del 
NOPP sobre la distribució de l’Ajuntament, no són així, ja que ha dit que a Serveis 
Socials s’ha col·locat a una dona i cosa que no és així. Totes les regidories són 
molt importants i no es valoren ni es reparteixen pel fet de ser home o dona. 

Respecte al tema de la il·luminació, ha de dir que tots els grups de dones sempre 
han donat moltíssima importància a la il·luminació. És cert que això és bo per a 
tothom i que els carrers han d’estar il·luminats, però les dones tenen més 
problemes de por, no perquè a Parets succeeixi gaire, però en altres llocs hi ha 
molts problemes d’inseguretat i les dones transmeten aquest fet en els tallers 
d’igualtat i dona. 

Pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que quan es parla 
de la qüestió de gènere i d’igualtat d’oportunitats de la dona moltes vegades estan 
condicionats per allò que veuen no només en el dia a dia, sinó en allò més 
mediàtic, que fa més soroll i més mal, que genera més escàndol des del punt de 
vista fins i tot personal com és la violència de gènere, però a vegades la violència 
de gènere acaba tapant el que és la realitat immediata del dia a dia, en què la 
permanença i el manteniment de situacions de discriminació en diferents àmbits 
continua sent una constant. Tot i que es commemora el 8 de març, la qüestió no 
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és fer una commemoració d’un dia a l’any, sinó que cal treballar els 365 dies de 
l’any per avançar en la superació d’aquesta lacra social que és la discriminació de 
la dona, i en aquest sentit és important disposar d’un instrument com el que 
ofereix aquest Pla per avançar en la igualtat real i veritable d’oportunitat en tots 
els àmbits entre homes i dones 

Les discriminacions continuen subsistint en molts aspectes socials, econòmics i 
culturals. Sorgeixen algunes veus preocupants en àmbits com l’educació, ja que 
qüestionen l’ecoeducació, que avui ressorgeix. L’Ajuntament té reptes com 
Administració i pot contribuir a fiançar unes polítiques que realment ajudin i 
contribueixin a què realment la dona ocupi el lloc que li toca, el de la plena igualtat 
de drets en tots els àmbits. En aquest sentit el Pla és interessant per avançar en 
aquesta línia. 

El senyor Tarrés continua explicant que és molt important tenir en compte la visió 
que la dona té de l’espai públic. L’espai públic vist des de la mirada de la dona no 
és igual que des de la mirada de l’home, des del punt de vista del patrons 
tradicionals. Mentre l’home es mou amb una mobilitat determinada, la dona ho fa 
amb un altra tipus de mobilitat. Mentre la dona planteja preocupació per 
l’enllumenat públic, l’home probablement se’l planteja en unes altres qüestions. 

És important mantenir i tenir present que la perspectiva de gènere s’ha de 
considerar en totes les actuacions municipals i el fet de tenir un instrument que ho 
permeti planificar permet avançar molt en aquesta qüestió. 

Està clar que queda molt camí per recórrer, i evidentment el moviment es 
demostra caminant i avançant, i aquest Pla permet avançar en aquesta línia i 
espera que d’aquí a un temps es tingui una avaluació que permeti dir que la 
situació ha avançat d’una manera potent i important i que les dones de Parets 
tenen una situació dintre de la precarietat que suposa que encara han d’aguantar 
uns quants anys, que és força important i que els ha d’omplir d’orgull perquè les 
actuacions han estat fermes, contundents i seguides per la ciutadania i vistes com 
una qüestió positiva. 

Intervé la presidència i indica que el tema de l’educació és el punt en què s’ha de 
treballar i incidir, i les accions s’han d’encaminar en tenir una societat més 
igualitària. Reitera que treballar en el camp de l’educació és realment important. 

Anota i recull les accions a desenvolupar el dia 8 de març, per remarcar i realçar 
la data. 

La presidència indica que el regidor de Serveis Socials ja ha comentat el tema de 
les beques i matisa que Serveis Socials no és un Àrea que hagi estat sempre 
ocupada per dones. 

En el tema del casal d’estiu s’ha potenciat la concessió de beques a les famílies 
amb més necessitats i hi ha hagut reduccions importants. 

La presidència indica que malament anirien si el repartiment de les àrees d’un 
ajuntament o un òrgan de gestió es fixés per ser innovadors amb el tema home – 
dona, i perquè quedi maco el repartiment de les àrees. El repartiment de les àrees 
i les responsabilitats s’han de fer per les capacitats, i els regidors i regidores que 
hi ha en aquests moments tenen la responsabilitat bàsicament per la seva 
capacitat i l’experiència en cadascuna de les àrees. S’ha valorat més la capacitat i 
la formació, que no voler ser innovadors. Volen ser innovadors, però també han 
de ser eficaços. 
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La presidència indica que algunes de les consideracions dels diferents grups 
municipals és bo que hi siguin i segur que alguna de les regidories tindran 
algunes en compte a fi de tenir el millor Pla d’igualtat. 

Tots el grups voten a favor. Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 
ratifica l’acord de la Junta de Govern de 26 de juliol de 2007, que té el text literal 
següent: 

“Aprovar el Pla municipal per a la Igualtat d’oportunitats home-dona de 
Parets del Vallès, per al període 2007-2011 

Atès que el Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 
té com a objectiu establir les polítiques de dones com un eix transversal. 

Atès que el criteri de transversalitat implica, per una banda, incorporar la 
perspectiva de gènere a totes les polítiques i actuacions, i per l’altra, promoure 
mesures específiques adreçades a les dones per a tirar endavant accions 
positives dirigides a la igualtat d’oportunitats. 

Atès que el Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 
és el marc de referència per a la política d’igualtat de Catalunya i en el mateix 
s’especifica la coordinació amb els organismes locals. 

Vist el Programa d’actuacions vers la igualtat d’oportunitats elaborat per la 
Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Parets del Vallès i portat a terme durant 
els últims quatre anys. 

Vist el Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats home-dona de Parets del 
Vallès 2007-2011, redactat per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat Home-Dona. 

Vist l’escrit de l’Institut Català de les Dones de 6 de juliol de 2007, que atorga un 
termini per completar la documentació de la sol·licitud de la subvenció per al Pla 
d’acció per la igualtat d’oportunitats home-dona i pel Servei d’Informació i 
Assessorament a la Dona (SIAD). Expedient número EL-92/07. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats home-dona de Parets 
del Vallès per al període 2007-2011. 

2. Traslladar el present acord i còpia del Pla al Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

3. Ratificar el present acord al proper Ple municipal.” 
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Annexos 

3 . P L A  M U N I C I P A L  P E R  A  L A  I G U A L T A T  H O M E  –
D O N A  D E  P A R E T S  D E L  V A L L È S  P E R  A L  P E R Í O D E  

2 0 0 7 - 2 0 1 1  
 

4 . I N T R O D U C C I Ó  

 

L’Administració local té un paper fonamental en la creació de benestar social per a tos els 
ciutadans i ciutadanes. L’objectiu d’aconseguir una plena participació de les dones en tots 
els camps de la vida social en condicions d’igualtat és una exigència innegable d’una 
societat democràtica. 
 
La lluita, històrica, de les dones per la igualtat i pel ple dret, ha contribuït a la visibilització 
de situacions d’injustícia, discriminació i desigualtat que pateixen gran part de la població 
femenina al món, però alhora també a la millora d’algunes d’aquestes situacions i de la 
consecució d’una sèrie de drets importants: dret al vot, dret al divorci i a l’avortament, 
accés a professions tradicionalment masculines..., però tot i la igualtat de drets per raó de 
sexe que proclama la Constitució, encara no s’ha assolit la igualtat d’oportunitats real.  
L’accés de les dones a la plena ciutadania continua sent un repte, que es mostra amb 
situacions de desigualtat i discriminació persistents amb moltes esferes de la vida social, 
econòmica, educativa, política, cultural etc. Cal, per això, l’esforç d’administracions, 
entitats, associacions o grups de dones, i també la solidaritat activa de la resta de la societat 
per materialitzar en la realitat la igualtat de drets que consta a les lleis. 
 
En aquest sentit el municipi de Parets ha anat realitzant actuacions vers la igualtat 
d’oportunitats home-dona. 
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A N T E C E D E N T S  

 

L’Ajuntament de Parets del Vallès va detectar la necessitat d’oferir un servei especialitzat a 
les dones del poble. 
 
Posar en marxa un servei de les característiques que calia, no era factible en aquells 
moments, així que es va acordar amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès utilitzar el seu 
Servei d’Informació i Assessorament a la Dona, i en data 8 de març de 2000, coincidint amb 
la primera commemoració del Dia Internacional de la Dona, es signà el conveni de 
col·laboració entre ambdós ajuntaments, amb la finalitat d’oferir un servei gratuït 
d’assessorament psicològic i legal a dones en procés de separació, separades i/o 
maltractades. 
 
La gestió del servei a Parets del Vallès la va continuar realitzant l’Ajuntament de Mollet i 
el prestava una empresa privada (GEBRES, S.C.P.) amb la coordinació d’un tècnic de 
l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Parets del Vallès conjuntament amb un 
altre de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 
El servei es prestava a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà els dimarts de 10 a 12 hores i el dijous 
de 17 a 19 hores.  
 
El setembre de 2000, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es va iniciar  
l’estudi, anomenat ADAGIO (Agents d’Assessorament en Gènere i Igualtat 
d’Oportunitats),  sobre la situació de les dones en el nostre municipi i l’assessorament per 
a la implantació de mesures per la igualtat d’oportunitats home-dona, que va finalitzar a 
mitjans de 2001. 
 
L’any 2001 es va crear la regidoria d’Igualtat amb la finalitat de treballar per a la igualtat 
dels drets i d’oportunitats home-dona, i el Servei d’Informació i Assessorament a la Dona 
(SIAD) va passar a dependre d’aquesta regidoria. 
 
L’octubre de l’any 2001 es va realitzar, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 
la primera “campanya contra la violència de gènere”, que s’ha instituït i cada any es 
realitza sota el lema “Prou d’Hòsties”, en la que s’inclouen xerrades, tallers, formació 
adreçada a professionals de diferents àmbits, actuacions. 
 
En el marc d’aquesta primera campanya van sorgir dos grups de treball, un de prevenció, 
amb l’objectiu de dissenyar activitats de prevenció de la violència domèstica,  en el que  
van participar: centres educatius del municipi públics i privats, regidora d’Educació i 
Serveis Socials, i tècniques de les corresponents Regidories  Socials; i un d’actuació, 
constituït per les regidores de Serveis Socials i d’Igualtat, tècnics i tècniques de diferents 
àrees i serveis de l’Ajuntament (Policia Local, Serveis Socials, SIAD, SLOP), el coordinador 
de l’ABS Parets i la tècnica referent de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona, que van elaborar el Protocol d’actuació contra la violència domèstica, amb 
l’objectiu de revisar i redefinir el Protocol d’actuació contra la violència domèstica que ja 
existia al municipi. 
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L’any 2002 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Protocol d’actuació contra la violència 
domèstica de Parets del Vallès. 
 
Aquest any hi havia l’expectativa de signar un conveni amb l’Oficina Tècnica del Pla 
d’Igualtat amb la finalitat d’oferir el SIAD i es va considerar oportú no prorrogar l’acord 
pres amb l’Ajuntament de Mollet. 
 
També, durant l’any 2002, a partir de les conclusions que es van extreure de l’anàlisi de 
l’ADAGIO, l’Ajuntament de Parets en col·laboració amb l’Oficina Tècnica del Pla 
d’Igualtat i l’Associació Iguala, van treballar en l’elaboració del Pla d’Igualtat, que conté 
línies d’actuació i objectius que van estar treballats conjuntament amb els tècnics i 
tècniques que es van involucrar en el procés de participació. 
 
A més, es va establir el Servei de Teleassistència per a dones maltractades amb el suport de 
la Diputació de Barcelona. 
 

L’any 2004 el Ple de l’Ajuntament va aprovar les modificacions realitzades en el  Protocol 
d’actuació contra la violència domèstica amb la finalitat d’adaptar-lo a la nova Llei 
27/2003, de 31 de juliol, de l’Ordre de protecció a les víctimes de la violència domèstica, a 
les modificacions dels articles 153, 671 i 173.2 del Codi Penal i  procediment de judicis 
ràpids, ja que la violència domèstica ha estat inclosa en el catàleg de delictes susceptibles 
d’aquest procediment; i d’optimitzar-ne el seu procediment. 

 
L’any 2005 es van incrementar les hores de prestació de servei del SIAD i actualment la 
psicòloga ofereix 17,5 hores al mes d’atenció, i l’advocada 10 hores al mes. 
 
El gener del 2007 la Regidoria d’Igualtat va sol·licitar l’adhesió formal de l’ens local a la  
Xarxa local de Centres d’Informació i Recursos per a dones. 

El Servei d’Informació i Assessorament a la Dona( SIAD) passa a anomenar-se  Centre 
d’informació i Assessorament a la Dona (CIAD) amb la voluntat d’evolucionar cap a un 
treball de sensibilització i prevenció d’acord amb el Pla d’Acció i desenvolupament de les 
polítiques de dones a Catalunya. 
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P L A  D ’ A C C I Ó  P E R  A  L A  I N T R O D U C C I Ó  D E  L A  
P E R S P E C T I V A  D E  G È N E R E  E N  L E S  P O L Í T I Q U E S  
M U N I C I P A L S  P E R  L A  I G U A L T A T  D ’ O P O R T U N I T A T S  
H O M E - D O N A  
 

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat (OTPI) va 
desenvolupar el pla Integral per la Igualtat d’Oportunitats 1998-2002, i va implementar el 
Projecte ADAGIO (Agents d’Assessorament en Gènere i Igualtat d’Oportunitats) amb 
l’objectiu d’introduir i reforçar en les polítiques municipals la perspectiva de gènere i de 
potenciar la transversalitat de les actuacions municipals per aconseguir una més efectiva 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 
 
El resultat del treball conjunt realitzat és un Pla ampli, en el que les actuacions que es 
desprenen dels objectius, podran anar-se desenvolupant i concretant de forma anual, 
prioritzant cada any aquells objectius que es volen desenvolupar i la seva concreció en 
actuacions a implementar. Per la seva aplicació i futur desenvolupament, es fa necessària 
l’existència d’una comissió interdepartamental o transversal que faci un seguiment 
periòdic i anualment  prioritzi i avaluï les accions. Per tant, es planteja com un pla obert, 
flexible, que pugui anar completant-se i modificant-se al llarg del temps.   
 
El document es basa en dos plantejaments pràctics bàsics: 

 
• Com a marc de referència per les diferents àrees que en qualsevol moment 

vulguin desenvolupar actuacions basades en la perspectiva de gènere i la 
igualtat d’oportunitats. 

 
• Per definir actuacions a desenvolupar a curt termini. 

 
La igualtat legal de drets s’ha anat recollint i desenvolupant en diferents legislacions i 
normatives. El Tractat d’Amsterdam, constitutiu de l’actual Unió europea, consagra que la 
UE tindrà per missió promoure mitjançant polítiques i accions comunes la igualtat entre 
l’home i la dona, i declara que en totes les seves actuacions tindrà com a objectiu eliminar 
la desigualtat entre dones i homes i promoure la seva igualtat. 
 
Així, les polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats han de dur a l’establiment d’unes 
mesures d’aplicació immediata que permetin a ambdós sexes comptar amb les mateixes 
oportunitats de participació al món de treball, a l’educació, a la cultura, a la política, a la 
societat. 
 
El Pla va néixer per facilitar la incorporació de polítiques d’Igualtat a l’àmbit municipal i 
constituir un punt de partida i un marc de referència per l’Ajuntament de Parets, a l’hora 
de decidir i definir el desenvolupament d’actuacions municipals integrades de Gènere i 
per la igualtat d’oportunitats.  
 
Els objectius generals del Pla són els següents: 
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• Crear una cultura de treball a l’Ajuntament que sigui favorable al 
desenvolupament de polítiques per a la igualtat. 

• Impulsar mesures d’acció positiva des de tots els àmbits de l’Ajuntament. 
• Afavorir una organització mediambiental i urbanística que possibiliti el 

desenvolupament sostenible. 
• Impulsar campanyes sobre els diferents models de vida. 
• Crear un grup de treball interdisciplinari per treballar el protocol d’atenció i 

actuació sobre la violència familiar i de gènere. 
• Prevenir i atendre situacions de violència, exclusió social i feminització de la 

pobresa. 
• Promoure una educació en la diversitat i per a la comprensió, la cooperació i la 

pau internacional, i per evitar l’exclusió basada en la raça, el sexe, la cultura, 
l’edat, la discapacitat, la condició econòmica o altres formes de discriminació. 

• Afavorir la igualtat d’oportunitats en el treball. 
• Afavorir l’empoderament i participació social i cultural de les dones. 
• Potenciar i enfortir mecanismes de participació per tal de que les dones tinguin 

una presència activa i decisòria a la ciutat. 
• Fomentar una redefinició de la manera d’entendre la salut. 

 
Els àmbits d’actuació són: 
 

• Serveis socials 
• Salut pública i consum 
• Educació 
• Cultura, joventut i participació 
• Esport 
• Promoció econòmica i ocupació 
• Urbanisme i sostenibilitat i medi ambient 
• Recursos humans 
• Mitjans de comunicació 
• Seguretat ciutadana 
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5 . P R O G R A M A  D ’ A C C I O N S  M U N I C I P A L S  / P R O M O C I Ó  

D E  L E S  D O N E S  I  P O L Í T I Q U E S  D ’ I G U A L T A T - P E R Í O D E  
2 0 0 7 - 2 0 1 1  

 
El segon nivell de concreció on es defineixen les accions a desenvolupar en l’àmbit de les polítiques 
públiques municipals, i concretament en l’àmbit  de promoció de les dones i polítiques d’Igualtat en 
base al Pla d’Acció Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats de les Dones.  
El marc bàsic des d’on es proposen i es dissenyen les accions i activitats de cada any parteixen del 
Pla d’Acció Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats Home-Dona i del resultat de les avaluacions 
de les accions, diagnòstic de necessitats i recull de propostes que sorgeixen de les diferents 
coordinacions entre els diferents àmbits i àrees municipals. 
Les accions que actualment s’estan duent a terme des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat Home-
Dona  i en coordinació amb diferents àmbits municipals, es configuren des de dos eixos bàsics, el 
primer d’accions específiques que es centren en el treball en i des del CIAD i el segon d’accions que 
tenen a veure amb els eixos transversals.  
 



                                                               
 
 
 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

63

5 . 1 . A C C I O N S  E S P E C Í F I Q U E S  

 
CCC III AAA DDD    
 
 
El Centre d’Informació i Assessorament a la Dona (en endavant CIAD) és un servei públic 
i gratuït, complementari d’altres recursos de la comunitat, que consisteix a oferir 
assessorament psicològic i legal a dones en procés de separació, separades i/o 
maltractades.  
 
L’objectiu és donar un assessorament especialitzat, de qualitat i amb una visió 
globalitzadora en aquest àmbit. 
 
El CIAD orgànicament depèn de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat Home-Dona i 
funcionalment està adscrit a Serveis Socials. 
 
El perfil de las dona beneficiària 
Dones, ciutadanes de Parets del Vallès, que estiguin en procés de separació/divorci, 
separades i/o víctimes de maltractaments conjugals. Serveis socials pot derivar altres 
tipus de casos. 
 
Les seves característiques organitzatives són les següents:  
a) El total d’hores del servei al mes és de 27,5. 
b) L’horari d’informació i/o assessorament psicològic és els dijous, de 16.00h a 19.30h i el primer 

dilluns de cada mes amb el mateix horari. 
c) L’horari d’informació i/o assessorament jurídic és els dijous, de 17.00h a 19.30h. 
d) La durada de l'assessorament, pel que fa a l’atenció psicològica és de 3 a 4 visites (2 a 3 mesos) i 

de l’atenció jurídica de 2 a 3 visites (1 a 2 mesos).  
L’any 2005 es va incrementar el nombre d’hores d’atenció individual de les dues 
professionals atès l’augment de demanda. 
 
Les funcions de l’advocada són les següents:  
• Assessorament legal sobre el que implica una separació o un divorci. 
• Procediment legal: quin és, a què es té dret, qui pot demanar advocat d’ofici, on... 
• Assessorament per incompliment de mesures provisionalíssimes, provisionals o 

definitives. 
• Assessorament a dones víctimes de violència conjugal: procediment legal, què es 

pot fer, on es pot acudir... 
• Informar a Serveis Socials sobre aquesta situació mitjançant el protocol de 

maltractaments. 
• Assessorament legal a les dones sobre qüestions relacionades amb l’habitatge i la 

feina. 
 
Les funcions de la psicòloga són les següents: 
• Assessorament psicològic a dones en procés de separació i/o divorci. 
• Assessorament a dones separades i/o divorciades. 
• Orientar a la mare sobre com tractar el tema de la separació amb els nens. 
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• Assessorament psicològic i contenció a dones que pateixen maltractaments 
conjugals. Valoració de possible derivació a un altre servei. 

• Informar a Serveis Socials sobre aquesta situació mitjançant el protocol de 
maltractaments. 

• Derivar a Serveis Socials si es detecta la necessitat d’una casa d’acolliment. 
• Orientar a la mare sobre com tractar el tema dels maltractaments conjugals amb els 

fills. 
• Portar el grup d’ajuda mútua per a dones per a l’adquisició d’habilitats socials. 
 
En casos especials, tractaments de parella o teràpies familiars. 
 
Les funcions d'ambdues professionals: 
• En el cas que tinguin coneixement d’un/a menor en risc, hauran de posar en 

coneixement de Serveis Socials aquest fet. 
• Registre d’entrevistes diari. 
• Elaboració de l'informe mensual d'avaluació amb indicació de: persones ateses, 

problemàtica detectada, si és assessorament o seguiment i nombre d’entrevistes, així 
com les reunions de coordinació amb altres serveis que hagin pogut tenir. 

• Seguiment i valoració mensual del servei. 
• Elaboració de la memòria anual del desenvolupament del servei. 
• Coordinació amb Serveis Socials quan hi hagin casos que es portin conjuntament o 

per informar d'una situació que es consideri greu. 
• Seguiment i avaluació del servei amb la persona responsable de Serveis Socials i 

Igualtat. 
• Preparació i impartició de  tallers amb una temàtica específica segons la demanda de 

les  usuàries. 
• Participació en accions de caire comunitari com són les campanyes de prevenció de 

Violència de Gènere i la comissió de treball per al Protocol d’actuació en casos de 
Violència domèstica, que es va elaborar l’any 2001 i que els darrers anys s’ha anat 
valorant i redefinint. 

 
Les funcions de la responsable de Serveis Socials i Igualtat 
• Marcar les línies d’actuació i funcionament del CIAD. 
• Seguiment del funcionament del CIAD. 
• Avaluació anual del CIAD. 
 
L’accés al servei 
Les dones beneficiàries del CIAD poden demanar hora directament al telèfon de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Parets del Vallès, i són les professionals d’aquest servei les 
que portan l’agenda del CIAD. 
Els diferents serveis de la comunitat poden derivar al CIAD les dones que creguin que 
es poden beneficiar d’aquest servei, informant-les d’on i en quin telèfon poden 
demanar hora. 
Entre els Serveis Socials i el CIAD hi ha establert un protocol de derivació. 
 
Les dones poden adreçar-se directament en l’horari d’atenció al CIAD, però no es pot 
donar garanties de poder atendre-les el mateix dia. 
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Els criteris de prioritat 
Sempre es prioritzan els casos de maltractaments conjugals, sobretot si s'adrecen al 
servei com a urgència, i els de separació. 
També es prioritzarà l’atenció a persones amb hora concertada, sempre que no hi hagi 
una urgència. 
 
Els motius de baixa 
El CIAD és un servei que ofereix assessorament, no tractament. Si alguna dona necessita 
tractament, se la deriva a un servei especialitzat (CAP de salut mental, unitat de trastorns de 
l’alimentació,...) 
 
La finalització de l'assessorament 
En el cas de l’assessorament psicològic es du a terme un seguiment posterior, per part de 
la psicòloga o dels Serveis Socials. 
 
Els indicadors d’avaluació 
• Nombre de demandes de CIAD ateses a Serveis Socials. 
• Nombre de demandes de CIAD realitzades per serveis externs que no es concreten, perquè la 

família no vol acudir a Serveis Socials. 
• Nombre de dones ateses pel CIAD anualment. 
• Nombre de casos socials atesos amb treball conjunt (CIAD i Serveis Socials). 
• Valoració per part de Serveis Socials. 
 
El pressupost 
El pressupost anual  del CIAD pel 2007  és de 14.500 €. 
Aquest import només inclou els costos originats per la prestació dels serveis de l’advocada i de la 
psicòloga. 
 
L e s  a c c i o n s  

• Establiment d’un cicle de xerrades “Parlem de…” sobre temes jurídics i 
psicològics. 

• Increment d’hores d’informació i assessorament psicològic. 
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5 . 2 . A C C I O N S  T R A N S V E R S A L S  

 
Construcció d’una cultura de treball a l’Ajuntament pel desenvolupament de polítiques 
sensibles de gènere 
 
La incorporació de polítiques per la igualtat de manera transversal, requereix del treball 
conjunt de totes les àrees municipals i del suport continu entre qui té el poder i qui 
implementa les accions. 
 
En resposta a aquesta necessitat de treball conjunt, a Parets es va crear la regidoria 
d’Igualtat , i d’aquesta va sorgir  la “Comissió Tècnica del Pla d’Igualtat ” formada per la 
regidora d’Igualtat, Solidaritat i Ocupació, una tècnica de Serveis Socials, i una tècnica de 
Ocupació, Educació i coordinadora de Serveis Socials i Educació, i té com objectiu: 
participar en l’elaboració del Pla, fer el seguiment de la seva implantació i anar incorporant 
i redefinint noves actuacions dins del marc general que es perfilin a les línies d’actuació. 
 
 
L’objectiu general 
 
� Potenciar la coordinació des de les diferents àmbits d’actuació municipal de 

l’Ajuntament per tal de treballar conjuntament i de manera coordinada diferents 
accions vers les dones i afavorir la incorporació de la perspectiva de gènere i la 
igualtat d’oportunitats desenvolupant accions integrals de transversalitat, amb 
l’objectiu municipal de servir com a instrument per a continuar avançant cap a la 
desaparició de les desigualtats i tota discriminació per raó de sexe i gènere. 
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Els eixos de les accions transversals 
 
A. Impuls de les polítiques de gènere i de la transversalitat 

 
B. Prevenció i atenció de les situacions de violència, exclusió social i feminització de 

la pobresa  
 
C. Empoderament i participació social i cultural de les dones 
 

D. Treball i usos del temps 
 
E. Coeducació, formació i cultura 

 
F. Perspectiva de gènere en l’ordenació territorial, mediambiental i urbanística 

sostenible 
 
G. Salut integral 
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A.  I M P U L S  D E  L E S  P O L Í T I Q U E S  D E  G È N E R E  I  D E  L A  
T R A N S V E R S A L I T A T   

 
El repte dels Ajuntaments democràtics ens ha de portar a realitzar accions coordinades 
entre totes les àrees i departaments municipals a fi de fer reals els compromisos presos, 
afavorint una dimensió de qualitat, rendibilitzar els recursos socials i institucionals, així 
com donant respostes a noves necessitats i perspectives. 
 
Tot plegat implica potenciar un treball coordinat des de la vessant de la transversalitat, 
que comporta la incorporació de la perspectiva de gènere i el fer de les dones en totes 
polítiques i accions municipals; tanmateix vetllar per assolir la igualtat d’oportunitats real 
de les dones mitjançant mesures específiques i accions positives.  
 
E l s  o b j e c t i u s  

• Potenciar la formació en polítiques d’igualtat d’oportunitats i des de la perspectiva 
de gènere del personal polític i tècnic de les diferents àrees municipals i l’aplicació 
i execució en les diferents accions municipals programades.  

• Garantir la coherència dels Plans, els programes i les accions del Ajuntament des 
de les polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats. 

• Promoure accions o projectes mancomunats, utilitzant les relacions naturals o 
formals del municipi. 

 
L e s  a c c i o n s  

• Orientar, assessorar i facilitar recursos i informació de nivell municipal. 
• Participar en les reunions de coordinacions de les àrees de l’Ajuntament per tal 

d’afavorir la perspectiva de gènere i vetllar per la igualtat d’oportunitat de les 
dones en les diferents accions que es desenvolupant a nivell municipal. 

• Facilitar documentació i informacions externes que puguin ser d’interès  i derivar-
les a les diferents àrees municipals. 

 
L a  p a r t i c i p a c i ó  

• Totes les Regidories i serveis municipals. 
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B .   P R E V E N C I Ó  I  A T E N C I Ó  D E  L E S  S I T U A C I O N S  D E  
V I O L È N C I A ,  E X C L U S I Ó  S O C I A L  I  F E M I N I T Z A C I Ó  
D E  L A  P O B R E S A  

 
El nombre de dones ateses a les consultes del departament és molt superior al d’homes. 
Les demandes que fan les dones es dirigeixen, en gran part, a satisfer necessitats dels altres 
membres de la família i no pas les pròpies. La dona apareix, així, com la persona que té 
cura de l’àmbit familiar. 
 
És necessari proporcionar una atenció a la dona, no tan sols com a transmissora d’unes 
demandes familiars, sinó com a subjecte, amb els seus drets i les pròpies necessitats 
individuals. 
 
A més, la física, psíquica i sexual contra les dones, tant dintre com fora del seu domicili, és 
un problema social i estructural que requereix d’un compromís d’actuació i treball per part 
de totes les  administracions públiques, organitzacions i entitats locals, i de la solidaritat i 
la participació de la ciutadania. Per tant, cal potenciar el treball transversal i coordinat per 
fer possible l’eradicació de tot tipus de violència, molt especialment , les violències contra 
les dones, i construir un món sense violències des del fer i ser de les dones. 
 

Cal treballar per eradicar tot tipus de violència, incidint en les violències de gènere i 
sensibilitzar cap una cultura de pau, de respecte mutu i d’educació democràtica .  
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E l s  o b j e c t i u s   
• Atendre i tractar les dones i els seus fills i filles víctimes de la violència de gènere. 
• Donar atenció global als maltractaments des de l’àmbit municipal. 
• Millorar el circuit d’atenció a la dona víctima de violència de gènere. 
• Prendre consciència, compromís Social i Institucional, a l’hora de fer palanca per 

resoldre les causes que genera la violència de gènere. Des de l’òptica de la 
formació als professionals de les diferents àrees i serveis, així com per als menors i 
adolescents. 

• Afavorir actuacions i campanyes per tal de tractar els efectes de la violència. 
• Elaborar propostes o serveis necessaris per un tractament integral tant de les 

víctimes de maltractament com dels agressors (programes de tractament 
psicològic...). 

• Aconseguir que totes les actuacions i programes desenvolupats pels Serveis 
Socials tinguin en compte les necessitats individuals i socials de les dones. 

• Donar resposta als diferents nivells de necessitats detectades: atenció puntual o 
amb seguiment, atenció en situacions de sortida urgent del domicili familiar i 
atenció preventiva. 

 
L e s  a c c i o n s  

• Ampliació de l’horari del Centre d’Informació i Assessorament a les Dones 
(CIAD). 

• Realització de campanyes de sensibilització i prevenció de les violències contra  les 
dones, adreçades a tota la població. 

• Programació i realització de tallers d’informació i de prevenció de la violència de 
gènere adreçats a alumnes d’ESO, famílies, professorat,... 

• Realització del seguiment i de l’avaluació del Protocol d’actuació contra la 
violència domèstica. 

• Realització del curs d’“autoprotecció i seguretat per a la dona” 
• Sessions de coordinació i de treball amb el CIAD. 
• Organització de la diada 25 de novembre. 
• Constitució del grup de treball per a la prevenció i actuació contra el 

maltractament infantil. 
• Elaboració del Protocol d’actuació d’infància i adolescència en risc. 
• Ampliar i millorar la xarxa d’informació i orientació per situacions de 

maltractament de les dones. 
• Oferir acolliment material a la Casa d’Acollida del Vallès a les dones i criatures 

que pateixen situacions que necessiten una sortida urgent. 
• Tenir en compte, en els barems utilitzats per assignar tot tipus de prestacions i 

serveis, les unitats familiars monoparentals, independentment de la seva forma de 
convivència. 

 
L a  p a r t i c i p a c i ó  

• Regidories d’Igualtat, de Serveis Socials, d’Educació, de Sanitat i de Cultura, 
CIAD, tècnics i tècniques de diferents serveis municipals, serveis de salut, policia 
local, centres d’ensenyament i grups de dones. 

• Serveis supramunicipals: EAP, EAIA del Vallès Oriental, Hospital de Mollet, 
Hospital de Granollers, Mossos d’esquadra. 
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C.  E M P O D E R A M E N T  I  P A R T I C I P A C I Ó  S O C I A L  I  
C U L T U R A L  D E  L E S  D O N E S  

 
6.Hem vist com les dones que es dediquen a jornada completa al treball reproductiu no 

remunerat s’estima que treballen trenta hores setmanals més que els homes. Malgrat 
aquestes xifres, i el fet que les dones renuncien a oportunitats professionals, formació, 

activitats socials i culturals per la sobrecàrrega de treball, a la vegada hi ha una important 
presència de dones en associacions, activitats, i serveis. 

7.La participació activa de les dones requereix que es posin en marxa mecanismes per 
possibilitar la seva implicació en el disseny i planificació de les activitats culturals, de 
manera que aquestes sorgeixen dels seus interessos i necessitats específiques. Aquesta 
participació suposa que les activitats planificades siguin, a més d’un forma d’ocupar el 

temps d’oci, afavoreixin el reconeixement de les pròpies capacitats i habilitats per influir 
en la societat. 

 
Els costums, els coneixements, la creació, les manifestacions artístiques, que constitueixen 
allò que entenem per cultura en un sentit ampli, tenen també un paper fonamental en el 
canvi de mentalitat que possibiliti la construcció d’una nova cultura d’igualtat, no 
condicionada per estereotips de gènere. 
 
La cultura significa la creació i recreació del món i significa un eix d’identitat comunitària. 
És molt important visibilitzar en el patrimoni cultural les aportacions que han fet les dones 
al llarg de la història, no només per un fet de justícia, sinó pel seu efecte de mirall de 
referència com a col·lectiu. El silenci és la pitjor de les negacions. 
 
La participació activa de les dones en els fets i la creació cultural requereix dels 
mecanismes que possibilitin la seva participació, ja que aquesta suposa la incorporació de 
valors, sabers i experiències que tradicionalment han estat invisibles a la cultura i es 
necessari que formin part del patrimoni cultural de cada poble.  
Treballar per la igualtat suposaria afavorir la participació, en aquest cas de les dones i 
rescatar l’aportació d’aquestes en la cultura, en economia, en l’esport, oblidades i 
invisibilitzades al llarg de la història. Tenir-les present en el disseny, programació i 
implantació de les activitats culturals, les realitats, interessos i necessitats de les dones, 
afavorir espais per repensar en la participació i proposar alternatives que defugen els 
estereotips de gènere. 
 
E l s  o b j e c t i u s  

• Desenvolupar accions per afavorir i enfortir la participació de les dones a la vida 
associativa, així com sensibilitzar i formar en matèria de gènere i igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes l’associacionisme, en general, de la ciutat. 

• Afavorir  la presència dels diferents col·lectius de dones, associades o no,  en la 
vida social del municipi. 

• Donar suport a la creació, gestió i dinamització d’associacions de dones al 
municipi, xarxes i espais de trobada on les dones del municipi pugin estar, ser, fer i 
dir com a dones que són. 

• Potenciar la participació i representació dels col·lectius de  dones del municipi. 
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• Posar en marxa mecanismes per possibilitar la implicació de les dones en el 
disseny i planificació de les activitats culturals, de manera que aquestes sorgeixen  
dels seus interessos i necessitats específiques. 

• Establir plataformes d’acció concretes i temporals de participació, de diàleg amb 
les entitats, grups i associacions. 

• Promoure activitats esportives que facin variar els estereotips sexistes en l’esport. 
 
 
 
L e s  a c c i o n s  

• Organització i realització de les diades 8 de març , 28 de maig i 25 de novembre. 
• Divulgació de les activitats i de les informacions entorn a les dones i a la igualtat 

d’oportunitats. 
• Programació d’activitats a desenvolupar conjuntament amb dones del municipi. 
• Coneixement de les demandes, propostes de les àrees i les associacions a través de 

la taula d’entitats. 
• Iniciació del treball amb grups de dones del municipi. 
• Impulsar la creació de serveis que contribueixin a alliberar la dona de la seva 

exclusiva responsabilitat en la cura dels altres (escoles bressol, residències de la 
tercera edat, menjadors escolars, etc.). 

 
L a  p a r t i c i p a c i ó  

• Regidories d’Igualtat, de Serveis Socials, de Cultura, d’Educació, de Sanitat, de 
Participació, d’Esports, ABS Parets, grups de dones i entitats del poble, serveis 
municipals. 
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D.  T R E B A L L  I  U S O S  D E L  T E M P S  

 
L’anàlisi  tradicional del mercat laboral desvincula de les activitats econòmiques els 
treballs derivats de l’esfera familiar, de cura de la llar i de les persones. La divisió sexual 
del treball s’expressa, entre d’altres coses, el la linealitat de la vida masculina, i la doble 
presència i la presència - absència femenina. És a dir, el cicle vital dels homes 
majoritàriament es configura de manera lineal i successiva (és diacrònic): un temps per 
treballar, un temps per l’oci o altres activitats. El cicle vital de la majoria de les dones es 
caracteritza, en canvi, no per l’anomenada doble jornada, que suposaria una successió de 
treball remunerat/ treball no remunerat, sinó per la sincronia: d’una banda la doble 
presència, que implica estar en el món del mercat laboral a la vegada que s’està en l’esfera 
del treball reproductiu, ja que continuen sent les responsables; i de l’altra per la presència / 
absència, és a dir, per les entrades i sortides del mercat laboral, normalment seguint els 
fluxos el cicle vital: matrimoni, maternitat, cura de les persones grans...  
Algunes conseqüències que aquesta situació genera, si tenim en compte a més la valoració 
secundària dels rols de les dones, són una major presència de les dones en els treballs 
productius que són extensions dels seus rols ( i, per tant, menys valorats) i en treballs on 
cal molta mà d’obra barata (juntament amb les persones immigrants), dificultat per la 
reincorporació laboral, per l’actualització professional, manca de dones en aquelles 
professions i càrrecs que requereixen una dedicació molt alta. 
 
La manca de condicions laborals que permetin fer compatible les feines de la llar amb el 
treball remunerat, sovint desemboca en que moltes dones es dediquin al treball submergit, 
donat que aquest permet un horari més flexible. D’aquesta forma trobem la interrelació, 
tan habitual com poc desitjable, de les dones amb el treball reproductiu i el submergit. És a 
dir, la dona amb aquelles feines poc visibles i ínfimament reconegudes a nivell social. 
La reflexió envers els aspectes esmentats hauria desembocar en l’establiment de línies 
polítiques clares i desenvolupar accions a fomentar la igualtat d’oportunitats reals, ja que 
el fet que moltes dones decideixen dedicar-se al treball reproductiu i al productiu en 
tasques femenines és, en gran mesura, degut als condicionaments socials i l’educació 
rebuda. Aquestes accions han d’estar presents des de tots els àmbits transversalment i a 
totes les edats, d’altra forma no es pot considerar que tots dos sexes tinguin les mateixes 
oportunitats de cara al món laboral, donat que quan es té edat de treballar ja s’han rebut 
missatges diferents del que s’espera dels homes i les dones.  
   
E l s  o b j e c t i u s  

• Afavorir l’equilibri de la vida laboral, familiar i social de les dones. 
• Crear serveis sociocomunitaris adreçats a donar cobertura a demandes personals i 

familiars per possibilitar les tasques productives d’homes i dones. 
• Sensibilitzar vers la corresponsabilitat ja sigui social i familiar a fi de afavorir 

nuclis socials amb major qualitat de vida. 
• Afavorir la participació de les dones en tallers, cursos i xerrades. 
• Promoure la sensibilització dels agents implicats en referència als tòpics i 

estereotips de gènere. 
• Facilitar la promoció de projectes empresarials i d’autoocupació de dones. 

 
L e s  a c c i o n s  
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• Realització de sessions informatives sobre la llei de corresponsabilitat familiar i els 
seus beneficis. 

• Creació i emissió d’un programa de ràdio participatiu enfocat en els diferents 
temes que afecten directament a la Dona: treballs, salut, conciliació, 
corresponsabilitat familiar, usos del temps, etc. 

 
 

L a  p a r t i c i p a c i ó  
•  Totes les Regidories de l’Ajuntament, mitjans de comunicació: RAP 107 i 

Parets al Dia, organitzacions sindicals, representants empresarials, 
associacions de comerciants i associacions o grups de dones. 
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E.   C O E D U C A C I Ó ,  F O R M A C I Ó  I  C U L T U R A  

 
Tot i que s’estan produint canvis en els rols i funcions associats als gèneres, el tradicional 
sistema, el sistema patriarcal persisteix mitjançant el procés de socialització realitzats amb 
la família, el sistema educatiu, mitjans de comunicació, cercle d’amistats,... que 
generalment continuen transmeten models estereotipats d’allò que hauria de ser la 
identitat masculina i femenina: les dones són les principals responsables  de l’àmbit 
domèstic familiar i els homes de l’àmbit públic laboral. Sovint amb independència de les 
capacitats personals, amb l’agreujant de discriminació i infravaloració que suposen aquests 
plantejaments pel que respecte a les dones, produint-se tant a la vida pública i privada. 
 
Així doncs, trobem que a l’àmbit educatiu l’elecció d’estudis, les tasques, la professió... es 
defineixen molt sovint segons les capacitats diferents que la socialització prepara pel seu 
futur en la societat. El sistema educatiu juga un paper important en l’assignació de rols. 
L’escola mixta ha suposat un avenç més formal que reial. 
 
A les aules els valors, actituds i expectatives són diferents per nois i per noies, això 
condiciona i limita a tots dos col·lectius. Per aquest motiu, és necessari potenciar la 
coeducació, recuperant els aspectes positius, femenins i masculins, i fomentar-los per igual 
en nois i noies. 
 
Coeducar és eliminar les jerarquies culturals entre allò que és masculí i allò que és femení i 
establir interseccions entre les classificacions socials d’allò masculí i d’allò que és femení. 
 
Per l’educació de persones adultes i l’educació permanent els programes i les mesures de 
formació per a la inserció social i laboral han de considerar en el seu disseny i 
desenvolupament les diferents situacions, condicions i necessitats d’homes i dones, a la 
vegada que han d’anar acompanyades d’actuacions per a superar la tradicional divisió de 
rols derivats del sistema social de gènere i promoure l’autonomia i independència de les 
dones en els diferents àmbits de la vida, per prevenir situacions específiques de la seva 
dependència. 
 
Avui, més que mai, la ciutat, petita o gran, disposa d’incomptables possibilitats 
educadores. Conté en ella mateixa, d’una manera o d’una altra, elements importants per a 
una formació integral. 
 
Dins d’aquest paper de ciutats educadores caldrà reconèixer, exercir i desenvolupar, a més 
de les funcions tradicionals -econòmica, social, política i de prestació de serveis- també una 
funció educadora, en el sentit que assumeixi una intencionalitat i una responsabilitat amb 
l’objectiu de la formació, la promoció i el desenvolupament de tota la ciutadania, 
començant pels infants i el jovent. 
 
És molt important promoure una educació en la diversitat i per a la comprensió, la 
cooperació i la pau internacional. Una educació per evitar l’exclusió basada en la raça, el 
sexe, la cultura, l’edat, la discapacitat, la condició econòmica o altres formes de 
discriminació.   
 
La coeducació s’entén com eina principal per al desenvolupament de les persones.   



                                                               
 
 
 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

76

 
 

 
E l s  o b j e c t i u s  

• Promoure la coeducació a fi de desenvolupar una educació que promogui la 
interculturalitat i el respecte a la diferència. 

• Potenciar la coeducació, recuperant els aspectes positius, femenins i masculins, i 
fomentar-los per igual en nois i noies. 
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• Aprofitar el mecanisme d’interacció entre docents i Ajuntament. 
• Vetllar per l’eliminació d’estereotips sexistes habituals a premsa, emissores de 

ràdio i publicitat. 
 

L e s  a c c i o n s  

• Incorporació de la perspectiva de gènere en la formació de persones adultes. 
• Promoure i incorporar a la futura oferta d’educació de persones adultes la 

perspectiva de gènere. 
 

L a  p a r t i c i p a c i ó  
• Regidories de Polítiques d’Igualtat Home-Dona, de Serveis Socials, d’Educació, 

de Cultura, Escola d’Adults, AMPAs, dones. 
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F .  P E R S P E C T I V A  D E  G È N E R E  E N  L ’ O R D E N A C I Ó  
T E R R I T O R I A L ,  M E D I A M B I E N T A L  I  U R B A N Í S T I C A  
S O S T E N I B L E  

8. 
Els espais de les ciutats i municipis sovint se’ns presenta com objectiu neutre, uns 
escenaris per l’acció indiferent al sexe i condició de les persones que en ells habiten. La 
seva configuració determina les accions possibles que en ell s’hi poden desenvolupar i, 
com tota construcció cultural l’urbanisme està definit i travessat per línies que el 
conformen i l’interpreten. Zones obertes o tancades, entorns i usos, tot això és percebut i 
utilitzat de forma diferent per homes i dones, per persones de diferents edats, cultures i 
estats de salut. 
 
Degut a la doble presència en els treballs productius i reproductius de les dones, aquestes 
viuen els espais urbans en tots els seus àmbits. Són les principals usuàries dels serveis i 
realitzen un major nombre de desplaçaments en diferents horaris i mitjans de transport. 
L’organització dels espais urbans i la seva relació amb la qualitat de vida és fonamental 
per les dones. D’altra banda la no tant llunyana incorporació  de les dones als espais 
públics, ha augmentat la importància de la seguretat en el disseny urbà, que pot restringir 
la llibertat de moviments de les dones. Aquestes reflexions, s’estan començant a produir 
des de l’àmbit de l’urbanisme i l’ordenació territorial i tendeixen a trencar  el dualisme de 
les esferes públic- privat per construir espais comuns. 
 
Per això cal contemplar en la planificació i l’organització de les ciutats i municipis les 
necessitats reals de la vida actual, donant resposta a la multiplicitat i diversitat 
d’experiències que es viuen als espais públics i privats. La clau rau a pensar la ciutat amb 
els ulls de les diferents persones que la viuen:  infants, homes i dones de diferents edats, 
ètnies, condicions,... 
  
La gestió ambiental és un espai clau per integrar l’experiència i el saber de les dones. Els 
valors i actituds assignats a la feminitat dibuixen models de gestió del medi que resulten 
adients per enfrontar la incertesa i la complexitat ambiental: actituds flexibles, pacients i 
perseverants; la cura de les persones i els espais domèstics, el valor intrínsec de 
l’experiència, actuacions polivalents, sempre atentes als processos i no només a les 
finalitats; la capacitat de resposta adaptativa i immediata i una vivència personalitzada de 
les problemàtiques.  
 
Tradicionalment les dones, han estat les gestores de l’espai domèstic i l’entorn comunitari, 
històricament ha estat el rol de la feminitat el que ha desenvolupat aquesta experiència 
d’estalvi, aprofitament i reutilització. Les estratègies  desenvolupades per les dones al llarg 
de la història per optimitzar els recursos de l’entorn suposen una font on trobar elements 
per crear nous models de gestió ambiental. 
    
La incorporació de la perspectiva de gènere al territori passa, doncs, per incorporar a les 
polítiques municipals aspectes adreçats a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 
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L ’ o b j e c t i u  
• Afavorir una organització mediambiental i urbanística que possibiliti el 

desenvolupament sostenible. 
 
L e s  a c c i o n s  

• Adequació dels horaris, freqüències i recorreguts del transport públic a les 
necessitats de la població. 

• Enllumenament de carrers. 
• Realització de campanyes de sensibilització en matèria ecològica. 

 
L a  p a r t i c i p a c i ó  
 

• Regidories de Polítiques d’Igualtat Home-Dona, de Serveis Socials, d’Urbanisme 
i Territori, de Sostenibilitat i Medi Ambient, de Promoció Econòmica i Ocupació, 
entitats del municipi i grups de dones. 
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G .  S A L U T  I N T E G R A L  

 
El concepte de salut integral introdueix una visió pluridimensional que supera la mirada 
biologista i incorpora elements psicològics, socials i culturals de la vida de les persones. 
Des d’aquest punt de vista definim la salut com el resultat de la interacció de la persona i 
el seu medi, en termes d’adaptació, funcionalitat i benestar, que comporta l’assoliment 
d’una autonomia personal. 
 
Com a moltes ciències i com a la vida social, política i econòmica, les dones han estat 
invisibles per la medicina. Tant la recerca com la docència i l’assistència han mirat les 
dones com sí fossin homes. Les enquestes de salut ens diuen que hi ha diferències en el 
procés d’emmalaltir i en la mortalitat d’homes i dones, però la majoria de malalties que 
afecten a les dones no han estat estudiades de manera específica com les dels homes. 
 
Cal contemplar també la salut de les dones al llarg del seu cicle vital, tot allò que té a veure 
amb la salut reproductiva com els embarassos no desitjats, la reducció de la taxa 
d’avortament, especialment en l’adolescència, la prevenció i l’adequada atenció sanitària 
en els trastorns relacionats amb la menopausa, així com aquelles malalties que tenen una 
major prevalença en les dones, com diferents càncers o trastorns en els conductes 
alimentaris. 
 
A la nostra societat, les dones desenvolupen un paper fonamental en el manteniment de la 
salut al responsabilitzar-se del manteniment i cura de la salut de la seva família i de les 
persones del seu entorn. Però aquesta realitat pot ser perjudicial per la seva pròpia salut en 
descuidar el seu benestar en ordre a atendre a terceres persones, en ignorar els propis 
problemes de salut i no buscar ajuda quan la necessiten. 
 
A Parets les dones presenten, seguint la tendència general, trastorns relacionats amb una 
forma estereotipadament femenina de situar-se a les societats. És freqüent trobar dones 
amb problemes de salut mental, associades a maltractaments psicològics per part dels seus 
companys, dones molt estressades, física i psicològicament  per la manca de 
corresponsabilitat a la llar, dones joves i grans que descuiden l’autocura en benefici de la 
cura dels altres. 
 
Per tot això, des de la promoció de la salut caldrà iniciar una nova etapa, incloure la 
perspectiva de gènere en la prevenció i en la promoció d’hàbits saludables de la població, 
si volem tenir en compte tots aquests factors que hi incideixen, així com dinamitzar un 
moviment d’aliança de les associacions de dones de cada territori amb els ajuntaments i 
amb l’atenció adequada a les necessitats de cada municipi i un millor control de la qualitat 
i calidesa de l’assistència. 
 
E l s  o b j e c t i u s  

• Fomentar accions de sensibilització de la comunitat sanitària sobre la 
necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere al seu treball. 

• Promocionar l’autocura i el tractament de la salut de manera integral, així com 
la revisió de l’actual atenció sanitària.    

• Afavorir i potenciar la salut física i psíquica de les dones del municipi 
mitjançant accions que facilitin aquest procés al llarg del seu cicle vital. 
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• Dinamitzar grups de dones per tal de que es facin conscients dels rols assumits 
i avançar en el desenvolupament personal i millora de la qualitat de vida des 
de la vessant de gènere. 

• Promoure la prevenció de conductes de risc. 
 
L e s  a c c i o n s  

• Realització de tallers d’autoconeixement i d’autoestima. 
• Realització d’un seminari de Gènere i Salut per donar a conèixer els principals 

fets diferencials en la salut de les dones i homes. 
• Realització de cursos de ioga, gimnàstica. 
• Sol·licitud als i les agents sanitaris de la realització d’estudis qualitatius per tal 

de planificar accions sanitàries de prevenció, sensibilització i determinar 
prioritats, tendències i problemàtiques comuns en referència a diferents 
col·lectius. 

• Divulgació d’activitats. 
 
L a  p a r t i c i p a c i ó  

• Regidories de Polítiques d’Igualtat Home-Dona, de Serveis Socials i de Sanitat, 
ABS Parets, centres mèdics del municipi, grups de dones. 
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Metodologia de seguiment del CIAD i de les accions transversals 

 
♦ Metodologia de seguiment del CIAD: Cronograma i indicadors d’avaluació. 
  
 Atenció personalitzada 

Actuació Període Àrees implicades Indicadors d’avaluació 

*Atenció psicològica Tot l’any Serveis Socials  i SAPIJ Nombre de dones ateses 
Tipus de demanda 
Nombre d’entrevistes 
Valoració del servei 

* Atenció jurídica Tot l’any Serveis Socials Nombre de dones ateses  
Tipus de demanda 
Nombre d’entrevistes 
Valoració del servei 

 
  
♦ Metodologia de seguiment de les accions transversals: Cronograma i indicadors 

d’avaluació. 
 
A. Atenció personalitzada: Socio-laboral 

Actuació Període Àrees implicades Indicadors d’avaluació 

* Social i educativa 
* Informació i 
Orientació Laboral 
* Oferta de Formació 
Ocupacional 
* Cursos: 
 "Alfabetització"            
“Català” 

Tot l’any 
 

Igualtat, Serveis Socials,  
Ocupació, Escola d’Adults 
i Normalització 
Lingüística. 

Nombre de dones ateses 
Tipus de demanda 
Nombre de dones 
inserides al món laboral 
Nombre de dones 
derivades a formació 
ocupacional 
Nombre de dones 
matriculades 
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B. Actuacions grupals:   Específiques  per a dones 
Actuació Període Àrees implicades Indicadors d’avaluació 

Tallers de: 
“Autoestima”, “Les 
emocions”,... 

Tot l’any Igualtat, Serveis Socials,  
CIAD i Participació. 
 

Nombre de tallers 
realitzats. 
Nombre de dones que 
participat. 
Valoració de l’acceptació. 

Seminari “Gènere i 
Salut” 

maig Igualtat, Serveis Socials, 
Sanitat. 

Nombre de dones que 
participen. 
Valoració de l’acceptació. 

Activitats esportives: 
gimnàs, ioga, 
seguretat i defensa 
per a la dona,... 
Activitats lúdico-
formatives: dansa del 
ventre, ball flamenc, 
sevillanes, patchwork, 
automaquillatge. 

Tot l’any Igualtat, Serveis Socials, 
Esports, Joventut i 
Participació. 

Nombre d’accions 
realitzades. 
Nombre de dones que 
participen. 

Programa de ràdio a 
RAP 107: “Temps de 
dona” 

Tot l’any Igualtat, Serveis Socials i 
CIAD. 

Nombre d’emissions. 
Nombre de dones que 
participen. 
Valoració del servei. 

Sol·licitud d’estudis 
qualitatius en l’àmbit 
sanitari. 

maig Igualtat, Serveis Socials, 
Sanitat, ABS Parets. 

Resposta i implicació dels  
i de les agents sanitaris. 
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C. Actuacions grupals:   Generals  i de sensibilització 

Actuació Període Àrees implicades Indicadors d’avaluació 

Tallers adreçats a 
homes i dones 
*  Cuina,... 

Tot l’any Igualtat, Serveis Socials, 
Cultura, Joventut i 
Participació. 

Nombre de dones i homes 
que participen. 
Grau de satisfacció. 

Sessions informatives 
sobre la llei de 
corresponsabilitat 
familiar i els seus 
beneficis 

Tot l’any Igualtat, Serveis Socials, 
CIAD.  

Nombre de dones i homes 
que participen. 
Grau de satisfacció. 

Campanya “Març de 
Dones” 

març Igualtat, Serveis Socials, 
Cultura, Esports 

Nombre de dones que 
participen 

Exposicions. 
Cinema. 

març i 
novembre 

Igualtat, Serveis Socials i 
Cultura. 

Nombre de dones que 
participen 

Diada/commemoració
:  
* 8 de Març Dia 
internacional de la 
Dona. 
* 25 de novembre dia 
internacional contra la 
violència de gènere. 

 
 
març 
 
 
maig 
 
 
novembre 

Igualtat, Serveis Socials, 
Cultura, Biblioteques 
municipals, Educació, 
Sanitat, Seguretat 
Ciutadana, Comunicació 
(ràdio: RAP 107, premsa: 
Parets al Dia). 

Nombre de dones que 
participen. 
Nombre de serveis 
implicats. 
Nombre de professionals 
que col·laboren. 
 
 

Adequació transport 
públic a les 
necessitats de la 
població. 

Gener Igualtat, Urbanisme i 
Territori, Promoció 
Econòmica i Ocupació, 
Educació. 

Grau de satisfacció. 

Enllumenament de 
carrers. 

Tot l’any Igualtat, Urbanisme i 
Territori.  
 

Nombre de carrers. 

Campanyes de 
sensibilització en 
matèria ecològica 

Tot l’any Igualtat, Educació, Escola 
de la Natura. 

Nombre d’actuacions. 
Nombre de participants. 

 



                                                               
 
 
 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

85

 
D. Actuacions de formació i relacions institucionals 

Actuació Període Àrees implicades Indicadors d’avaluació 

Col·laboració amb 
l’ABS pel que fa a les 
actuacions de salut. 

Tot l’any Igualtat, Serveis Socials i 
Sanitat. 

Nombre d’actuacions. 
Nombre de participants. 

Formació a 
professionals 
sanitaris, educatius, 
socials, etc. 

novembre Igualtat, Serveis Socials, 
ABS Parets, EAIA, 
CEDIAP, EAP, Hospital 
de Mollet, Hospital de 
Granollers, Educació, 
Seguretat Ciutadana, 
Sanitat, Cultura, 
Joventut, CEIPs, IES, 
escoles bressol 
municipals, Biblioteques 
municipals. 

Nombre de participants. 
Àmbits participants. 
Assistència. 
Valoració. 

 
 

E. Actuacions vers la cultura de gènere i la transversalitat: Violència de gènere 

Actuació Període Àrees implicades Indicadors d’avaluació 

Díptic novembre Igualtat,  Serveis Socials, 
Esports, Cultura, 
Biblioteques municipals. 

Nombre de materials que 
s’han difós. 

Campanya de 
sensibilització: “Prou 
d’hòsties”, adreçada a 
tota la població. 

novembre Igualtat, Serveis Socials, 
Cultura, Biblioteques 
municipals, Educació i 
Policia Local. 

Nombre de participants. 
 
 

Formació a 
professionals del 
municipi. 

novembre 
desembre 

Igualtat, Serveis Socials, 
Educació, Sanitat, Policia 
Local, biblioteques 
municipals,  
centres d’ensenyament,  
CEDIAP, Mossos 
d’Esquadra, ABS Parets, 
EAIA Vallès Oriental, 
EAP, Hospital de Mollet i 
Hospital de Granollers. 

Nombre de professionals 
que participen. 
Àmbits que participen.  

Tallers i cinefòrum 
sobre la prevenció de 
la violència de gènere 
a alumnes d’ESO. 

novembre 
desembre 

Igualtat, Serveis Socials, 
Educació, IES Parets. 

Nombre d’alumnes que 
participen. 

Curs sobre 
“Autoprotecció i  
seguretat per a la 
Dona”. 

octubre a 
desembre 

Igualtat, Serveis Socials, 
Esports. 

Nombre d’alumnes que 
participen. 
Valoració del curs. 

Elaboració del 
Protocol d’actuació 

Tot l’any Igualtat, Serveis Socials, 
Educació, Policia Local, 

Nombre de professionals 
que participen. 
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d’Infància i 
Adolescència en risc. 

Sanitat, Cultura, 
Joventut, ABS Parets, 
CEIPs, IES, escoles 
bressol municipals, 
Biblioteques municipals, 
EAIA, CEDIAP, EAP, 
Hospital de Mollet. 

Continuïtat de la 
participació dels 
professionals. 
Protocol. 
 

Presentació del 
Protocol d’actuació 
d’Infància i 
Adolescència en risc. 

novembre Igualtat, Serveis Socials, 
Educació,  Policia Local, 
ABS Parets, EAIA, EAP 

Nombre d’assistents. 
Protocol 

Seguiment i avaluació 
del Protocol 
d’actuació de 
violència domèstica. 

novembre Serveis Socials, ABS i 
Policia Local. 

Resultat de l’avaluació. 
Modificacions a realitzar. 

 

5. Acordar, si escau, proposar al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la 
nostra vila 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, 
i explica que la proposta te lloc a sol·licitud del Departament de Treball de la 
Generalitat, que es basa en tres premisses bàsiques. 

Ha de ser un acord del Ple, que s’ha de traslladar abans del dia 30 de setembre i 
les festes no han d’escaure en diumenge ni coincidir en cap dels dies festius que 
s’indiquen en l’ordre TRE/197/2007, de 28 de maig. Han de constar dues festes 
locals i es proposa el dia 28 de gener de 2008 (Festa Major d’hivern) i el 28 de 
juliol de 2008 (Festa Major d’estiu). 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors i l’Ordre 
TRE/197/2007, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de les 
festes laborals a Catalunya per a l’any 2008. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
l’establiment de les Festes Locals de la nostra vila en les dates que s’indiquen: 

− 28 de gener de 2008 (Festa Major d’hivern). 

− 28 de juliol de 2008   (Festa Major d’estiu). 

2. Traslladar l’acord que en resulti al Departament de Treball la Generalitat de 
Catalunya. 
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6. Aprovar, si procedeix, el Compte General corresponent a l'any 2006 
de l'Ajuntament de Parets del Vallès i del seu organisme autònom, el 
Patronat Municipal d'Ensenyament 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i exposa 
que aquest punt és un aspecte tècnic si es té en compte el que es va comentar a 
l’última comissió informativa. 

Explica que la tramitació del Compte General es va iniciar el dia 17 d’abril de 
2007, en què es van reunir els regidors membres de la Comissió Especial de 
Comptes per a la presentació de les liquidacions de l’Ajuntament i del Patronat 
Municipal d’Ensenyament i del Compte General de l’exercici 2006, i es van posar 
a la disposició dels membres de la Comissió els comprovants i les justificacions 
pertinents. 

El dia 2 de maig de 2007 la Comissió Especial de Comptes va emetre informe 
favorable i posteriorment el 10 de maig de 2007 mitjançant edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província número 112 es va publicar l’informe de la Comissió i dels 
comptes de referència, per un termini de quinze dies i vuit més, termini que va 
finalitzar el 6 de juny de 2007. 

Atès que en l’esmentat termini no es van presentar al·legacions, ara procedeix 
formular al Ple de l’Ajuntament la proposta d’aprovació del Compte General 
corresponent a l’any 2006 i del Patronat Municipal d’Ensenyament, així com la 
remissió a la Sindicatura de Comptes. 

Intervé la regidora del PP, la senyora Rueda, i manifesta que tot i que s’ha fet un 
informe de la Comissió Especial de Comptes, el seu grup s’absté. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que el seu grup subscriu tot el 
procés en el qual han estat presents. Es tracta d’un document tècnic, i sobre 
aquest aspecte no tenen res a dir, perquè han participat i han fet valoracions 
pròpies. No obstant això, com són els comptes generals de l’Ajuntament i CiU en 
aquests hi participa menys, s’abstenen, tot i que donen fe del procés i que no hi 
ha hagut al·legacions. Reitera que és un document tècnic, però que no són els 
pressupostos de CiU, ni els seus comptes, per això s’abstenen. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup també s’absté. 

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 6 (NOPP, CiU, PP) 

Per tant i, 

Atès que en la sessió del dia 17 d’abril de 2007 es van presentar les liquidacions 
de l’exercici de 2006 dels pressupostos de l’Ajuntament i del Patronat Municipal 
d’Ensenyament, dels comptes generals de l’Ajuntament de Parets del Vallès i del 
seu organisme autònom, el Patronat Municipal d’Ensenyament, així com l’anàlisi i 
la verificació dels comprovants dels seus documents comptables, mitjançant un 
mostreig aleatori d’aquests, i han estat a disposició dels membres de la Comissió 
Especial de Comptes tots els estats, llibres i resta de documentació que integra el 
Compte General de l'Ajuntament de Parets del Vallès i del seu organisme 
autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament. 
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Atès que en la sessió de data 2 de maig de 2007 la Comissió Especial de 
Comptes va procedir a elaborar i signar un informe favorable dels comptes 
generals de l’exercici de 2006 de l’Ajuntament de Parets del Vallès i del Patronat 
Municipal d’Ensenyament, i es va procedir a l’exposició pública dels comptes de 
referència. 

Atès que en data 10 de maig de 2007 es va publicar en el BOP número 112 
l'edicte d'exposició pública de l’informe de la Comissió i dels comptes de 
referència, per un termini de quinze dies i vuit més, fins al 6 de juny de 2007, i que 
durant aquest termini no s'ha presentat cap reclamació ni objecció, segons ho 
certifica el secretari de la corporació en data 7 de juny de 2007. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar en els seus propis termes i d'acord amb l'informe emès per la Comissió 
Especial de Comptes, el Compte General corresponent a l'any 2006 de 
l'Ajuntament de Parets del Vallès i del seu organisme autònom, el Patronat 
Municipal d'Ensenyament. 

2. Trametre el present acord, juntament amb el Compte General de l'Ajuntament i 
del Patronat Municipal d'Ensenyament a la Sindicatura de Comptes. 

3. Traspassar al Compte de Patrimoni els Resultats Pendents d’Aplicació 
generats a l’exercici de 2006. 

 

7. Acordar, si correspon, la modificació dels nomenaments dels 
representants municipals en diferents òrgans municipals 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la proposta d’acord relativa a la modificació 
dels nomenaments dels representants municipals en diferents òrgans municipals. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 10 de juliol de 2007 va aprovar, entre 
d’altres, el nomenament dels representats de la corporació al Consorci per a la 
Gestió de Residus i a l’Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de 
Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona-AMTU. 

Atès que el Consell Comarcal ha proposat que l’alcalde de l’Ajuntament presideixi 
el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, la qual cosa possibilita 
el nomenament d’un nou representant per part de la corporació. 

Atès que els representats municipals en l’AMTU són designats per formar part de 
Assemblea General d’aquesta Associació, la qual d’acord amb els seus Estatuts, 
posteriorment nomenarà els representants del Comitè Executiu. 

Atès el que disposa l’article 38 del RD 2568/1986, del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Nomenar els representats municipals en els òrgans supramunicipals següents, i 
deixar sense efecte els nomenaments anteriors: 

• Consorci per a la Gestió de Residus: 
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o Senyor Sergi Mingote Moreno 

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

o Primer representant a l’Assemblea General el senyor Joan Seguer i 
Tomàs 

o Segon representant a l’Assemblea General el senyor Josep Maria 
Tarrés Massaguer 

2. Notificar el present acord a les entitats supramunicipals. 

 

8. Prendre coneixement de l’exercici d'activitats públiques 
compatibles de diversos regidors municipals 

Prèvia la vènia, el secretari dóna compte del document relatiu a prendre 
coneixement de l’exercici d'activitats públiques compatibles de diversos regidors 
municipals i tot seguit el llegeix. 

Tots els grups voten a favor. 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 els diferents regidors han presentat davant de la Secretaria de la 
corporació la declaració d’activitats. 

Vist que els regidors senyor Lucio Gat Lavado i la senyora Raquel Garcia Mesa 
han manifestat que desenvolupen un lloc de treball en altres corporacions locals, i 
les senyores Rosa Martí i Conill i Sònia Lloret Mas desenvolupen llocs de treball 
en l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Atès que el càrrec que ocupen els esmentats regidors i regidores a l’Ajuntament 
de Parets del Vallès no és retribuït i no tenen dedicació exclusiva, sense perjudici 
de poder percebre les dietes i indemnitzacions que corresponguin. 

Atès el que preveu la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, en relació amb el Decret 98/185, d’11 d’abril, sobre 
procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al personal al servei de la 
Generalitat de Catalunya. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Prendre coneixement de l’exercici de les dues activitats públiques del regidor 
senyor Lucio Gat Lavado, i les regidores senyores Raquel Garcia Mesa, Sònia 
Lloret Mas i Rosa Martí i Conill, i posar de manifest el seu caràcter compatible, ja 
que no ocupen en aquest Ajuntament un càrrec amb dedicació exclusiva ni parcial 
i que per això no tenen retribució periòdica per tal concepte, sens perjudici de 
percebre les indemnitzacions assignades per als regidors aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 10 de juliol de 2007. 

2. Notificar aquest acord als regidors interessats. 
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9. Acordar, si escau, iniciar el procediment per cobrir el càrrec de 
jutge de pau titular i substitut, mitjançant convocatòria pública 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, 
i llegeix la proposta d’acord relativa a iniciar el procediment per cobrir el càrrec de 
jutge de pau titular i substitut, mitjançant convocatòria pública. 

La presidència indica que l’actual jutge de pau titular i substitut han manifestat la 
voluntat de continuar en els càrrecs, encara que es poden presentar d’altres 
propostes, que es tindran en compte, i que poden cobrir altres figures com el 
Síndic de Greuges. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 22 de desembre de 2003 va proposar 
l’elecció del senyor Tomàs Espinasa Vila per al càrrec de jutge de pau del 
municipi i que en sessió de 6 de març de 2003 va acordar proposar l’elecció del 
senyor Josep Guardia Homs com a jutge de pau substitut. 

Atès l’escrit lliurat per la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en què indica que s’han d’iniciar els tràmits corresponents per a una 
nova proposta de nomenament del jutge de pau titular i substitut. 

Atès el que disposa l’article 99 al 103 de la Llei orgànica del poder judicial i el 
Reglament de jutges de pau sobre el procediment per cobrir les vacants que es 
produeixin. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Iniciar el procediment per cobrir els càrrecs de jutge de pau titular i substitut, 
mitjançant convocatòria pública, al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la corporació, perquè totes les persones que puguin estar 
interessades i reuneixin els requisits necessaris es presentin com a elegibles, en 
un termini de trenta dies a partir de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la 
Província. 

2. Sol·licitar al Jutjat Degà de Mollet del Vallès i al Jutjat de Pau de Parets del 
Vallès la publicació d’aquesta convocatòria en els taulers d’anuncis respectius. 

3. Notificar el present acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

 

10. Precs i preguntes 

10.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i 
manifesta que si l’equip de govern no pot contestar avui a algunes de les 
preguntes, ho entén, ja que les diferents regidories encara s’estan posant en 
marxa. 

A continuació pregunta si es prendrà alguna mesura respecte al pas de vianants 
de davant de la plaça del mercat, ja que darrerament hi ha hagut alguns accidents 
importants i s’ha de prendre alguna mesura dissuasòria perquè no es corri tant. 
S’hauria de fer un estudi de la seguretat dels vianants que permeti donar un salt 
de qualitat. 
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10.2. El senyor Martorell explica que al Raval se senten olors desagradables de 
les deixalles. Pregunta si l’equip de govern realitzarà alguna acció per pal·liar el 
problema, ja que en certs moments i hores les olors són bastant desagradables i 
es tracta d’una zona de comerços, en què hi ha botigues. Pregunta que si després 
dels canvis realitzats s’ha fet algun estudi de valoració i si hi ha alguna proposta 
de millora. 

10.3. El senyor Martorell pregunta per la data prevista per instal·lar i posar en 
marxa definitivament l’ascensor de la zona de Can Roure. Saben que les obres 
s’han acabat i suposa que està pendent de la certificació. 

10.4. El senyor Martorell pregunta per l’estat de la política en l’arranjament de 
voreres, que es va començar temps enrere a partir de la participació en el Pla de 
participació ciutadana, que ho reclamava com una necessitat. Saben que s’han 
portat a terme uns quants metres. Pregunta si s’ha efectuat un balanç de la tasca. 
El ciutadà vol saber si les obres continuaran. 

10.5. El senyor Martorell explica que alguns usuaris de l’espai central han 
manifestat que el lloc en què està ubicat el torn està a l’acabament d’un terraplè. 
Pregunta si en breu es posarà una tanca o un altre sistema, ja que és perillós i hi 
pot caure alguna persona. 

La presidència respon que les olors del Raval són a causa dels contenidors del 
davant de la peixateria del carrer Cantallops. L’àrea de residus i selectiva es va 
ubicar en el Camp de les Peces i només van quedar els contenidors de brossa 
domèstica en el carrer del Sol, i aquests contenidors són precisament els que 
creen olors i el fet que alguns comerços i activitats hi aboquen elements orgànics. 

Es buscarà alguna solució com una neteja més continuada o una altra ubicació 
com a alternativa. 

Pel que fa al pas de vianants de la plaça del mercat, davant de la farmàcia, és un 
punt problemàtic. L’Ajuntament va reforçar la zona a nivell del pas de vianants 
amb més senyalització i il·luminació. És un punt en què s’hauran d’adoptar 
mesures i fer una anàlisi acurada per prioritzar la seguretat.  

D’altra banda, el diumenge 23 de setembre a les 12 h està previst un petit acte 
d’obertura de l’espai de Can Roure i la posada en funcionament de l’ascensor, 
que és una de les peticions històriques del barri. Ha quedat prou integrat, amb 
qualitat i dignitat. 

Quant a l’arranjament de voreres es facilitarà la informació al respecte. S’han 
realitzat diverses actuacions i actualment s’estan fent unes al davant de 
l’Escorxador i cal continuar en la mateixa línia. Afegeix que l’arranjament de les 
voreres és una de les prioritats de la Regidoria de Serveis. 

La presidència continua explicant que s’estudiarà el tema de la instal·lació d’una 
tanca en el terraplè de l’espai central. El sector encara no està obert al públic, ja 
que s’espera el moment de la inauguració de l’escola, però abans que s’obri a l’ús 
públic se solucionarà el problema. 

10.6. Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i 
indica que el seu grup ha presentat fa uns dies un prec, que no s’ha recollit, per 
això el manifesta en aquests moments. Explica que ja que existeix un document 
sobre la llegenda de la Pedra del Diable realitzat pel Miquel Desclot seria 
convenient fer una publicació de l’edició del document i que no quedi sense 
publicar. Prega que entri dintre de les propostes de publicació de l’Ajuntament. 
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10.7. La senyora Martí prega que s’estudiï i es posi en funcionament, si és 
possible, algun tipus de connexió entre Parets i la Universitat Autònoma de 
Bellaterra, perquè cada dia hi ha més joves del municipi que estudien en aquesta 
universitat. Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden accedir amb 
RENFE, però els de Bellaterra difícilment ho poden fer i han de fer una volta molt 
gran. 

El NOPP creu que és fàcil realitzar una proposta d’un bus que connecti 
Granollers, Parets, Lliçà d’Amunt i de Vall, fins a Bellaterra. És una proposta 
possible i necessària, amb uns horaris concrets. Seria un bus amortitzable. El 
tema està en paral·lel amb una iniciativa sobre el desdoblament de la prolongació 
dels ferrocarrils fins a Granollers. És una proposta que està molt bé i és molt 
interessant que ha presentat un grup de gent, que recullen signatures i que serà 
una solució fantàstica, però mentre no arriba la solució, seria bo fer l’esmentada 
connexió, ja que la gent jove que ha d’anar a Bellaterra li és difícil accedir-hi i 
també permetria la connexió amb Granollers, que tampoc és que sigui gaire 
fluïda. Prega que s’estudiï el tema i que es tiri endavant. 

10.8. La senyora Martí explica que és molt difícil fer el gir a l’esquerra en direcció 
al barri antic en la cruïlla que hi ha entre el carrer que va des de la plaça Marcer 
fins a l’avinguda de Catalunya, perquè els cotxes s’aturen massa a baix a causa 
de la col·locació del semàfor o del pas de vianants i es produeixen molts 
conflictes. Prega que es millori. 

10.9. La senyora Martí pregunta si l’equip de govern ha estudiat la implantació del 
Decret que ha d’entrar en funcionament a partir del dia 15 de setembre, sobre la 
reducció de la velocitat a 80 km, que afecta als municipis de l’àrea metropolitana. 
Sembla que en el cas de Parets està dintre del propi Decret, però no és d’obligat 
compliment, sinó hi ha un estudi o una petició d’àmbit local. Prega que s’estudiï i 
si s’ha d’adoptar algun acord, que es prengui en el proper Ple, si és possible, a fi 
d’evitar al màxim possible accidents a causa de la velocitat. 

10.10. La senyora Martí explica que en el Ple de març es va prendre un acord en 
relació al tema del peatge de l’AP7. El NOPP va votar en contra, perquè volia la 
gratuïtat total del peatge, ja que és un peatge amortitzat i si s’acorda una reducció 
com a Mollet, el peatge es paga entre tots. 

Les manifestacions i la votació del NOPP es va tergiversar durant la campanya 
electoral, cosa que va crear una certa confusió. Vist això, comentat el sentit del 
vot i la posició del seu grup, pregunta exactament el nivell de compliment en què 
es troba l’acord que fa sis mesos es va adoptar, que ho havia d’arreglar tot i que 
deia:  

“1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Foment, que 
emprenguin les accions necessàries davant el concessionari ACESA, per establir la 
gratuïtat del peatge de la C-33 situat a la Llagosta, per a tots els ciutadans de Parets del 
Vallès i per extensió del Vallès Oriental que utilitzin els accessos de l’AP7 de Granollers i 
de la C-33 a Parets del Vallès, amb la instal·lació de pòrtics de suport. 

2. Sol·licitar que el sistema tecnològic de control dels accessos, Teletac o semblant, que 
s’utilitzi es subministri i domiciliï en entitats financeres que estiguin localitzades a qualsevol 
dels municipis de l’àmbit territorial del Vallès Oriental.” 

La senyora Martí pregunta concretament per la situació del tema després de sis 
mesos de prendre l’acord. 
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Intervé la regidora de Cultura, la senyora Lloret, i en primer lloc, demana 
disculpes des de la seva Regidoria, ja que encara que han contestat el prec 
efectuat pel NOPP, no s’ha fet arribar. 

La senyora Lloret explica s’ha editat una publicació de la llegenda de la Pedra del 
Diable en format DVD, però que encara no el tenen en format paper i estan 
valorant el fet d’editar el llibre en paper, tenint en compte l’època en la qual 
s’estan endinsant.  

Hi ha la idea i l’ambició d’intentar que aquesta llegenda arribi a les escoles en 
format paper, però amb una versió de la llegenda. Agraeix el comentari efectuat 
pel NOPP, per continuar treballant en aquesta línia. 

Intervé el regidor de Mobilitat, el senyor Tarrés, i referent als peatges, indica que 
més enllà del que puguin haver fet les diferents forces polítiques en el marc de la 
darrera campanya electoral, el que reflecteixen les actes és el que es diu en 
aquesta sessió plenària i més enllà de la interpretació de la portaveu del NOPP, 
recorda perfectament que la intervenció la va efectuar el senyor Morguí i va dir 
literalment que es manifestava en contra de la supressió dels peatges per una 
qüestió d’afavorir la mobilitat, cosa que queda recollida a les actes i per tant creu 
que no és un motiu de pregunta i resposta, sinó un motiu d’interpretació d’allò que 
han dit tots en un moment determinat. 

El senyor Tarrés els remet a l’acta en qüestió perquè tothom recordi exactament 
el que va dir el senyor Morguí. 

Respecte al Decret dels 80 km, explica que efectivament el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat ha fet un estudi molt rigorós sobre la 
contaminació atmosfèrica i han arribat a la conclusió que a l’entorn de 40 localitats 
de Catalunya properes a l’àrea metropolitana, de comarques molt industrials i 
amb presència d’eixos de comunicació de xarxa viària superen els estàndards 
europeus i que per una qüestió estrictament de salut, una de les mesures a 
aplicar que pot ser efectiva és la reducció de la velocitat, més enllà de les 
controvèrsies públiques que hagi generat en la premsa. El que està clar és que a 
Parets no és de vigència la reducció dels 80 km. Es buscarà la normativa i la 
faran arribar. 

El senyor Tarrés indica que coincideix amb el tema de la connexió entre Parets i 
Bellaterra, ja que està molt bé disposar d’un autobús. Recorda la seva experiència 
personal. Va acabar la carrera l’any 1987 a Bellaterra i no hi havia autobús en 
aquella època. Avui les administracions treballen per desenvolupar la xarxa viària 
i probablement un autobús pot anar molt bé. Recorda que l’actual portaveu del 
NOPP en aquella època era alcaldessa i aquesta proposta era fàcil i des de 
llavors fins avui no ha estat fàcil per ningú, i creu que tothom ho ha volgut. Per 
tant, el tema no és tan fàcil. Proposar-lo és fàcil. ICV-EA es sumen, agafen la 
proposta del NOPP i la fan pròpia, però el que cal és trobar algú que ho financi. 
Tots plegats han de treballar-hi perquè pugui ser una realitat més endavant. 

Intervé la presidència i respecte a la mobilitat i la connexió amb Bellaterra, ha de 
dir que mantindran contactes amb l’Ajuntament de Granollers, ja que aquest 
municipi planteja l’esmentada connectivitat amb autobús. Proposarem poder 
utilitzar d’una manera conjunta l’autobús. 

Respecte a la solució del tren, explica que l’organisme Sabadell Cruïlla ha 
plantejat el servei d’un tren que passi per Gallecs, un àmbit que cal preservar, per 
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la qual cosa la proposta és complexa, ja que des del Territori del Vallès Oriental 
es veu més viable potenciar la futura via orbital ferroviària. 

Pel que fa al tema del peatge, l’Ajuntament mitjançant l’acord del Ple va sol·licitar 
al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Foment l’establiment de 
la gratuïtat del peatge. Van fer saber la posició de l’Ajuntament i d’altres 
ajuntaments de la comarca. Afegeix que aquest tema no es deixarà, esperen 
obtenir alguna resposta i la corporació lluitarà i continuarà treballant per 
aconseguir la gratuïtat del peatge. 

Respecte a les actes, ha de dir que les manifestacions d’aquell moment del 
representant del NOPP no anaven amb la intervenció que s’ha fet, sinó en un altre 
aspecte i si es miren les actes es veurà que el posicionament per part del del grup 
del NOPP és molt diferent al que ara manifesten. 

La presidència indica que la resta de preguntes es faran arribar per escrit. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i matisa que respecte al tema del 
peatge ha preguntat com està el tema de l’acord i la resposta és que només s’ha 
traslladat. Pregunta si aquesta és la resposta. 

La presidència respon que evidentment l’acord s’ha traslladat, que és el primer 
que ha de fer l’Administració a fi de manifestar la voluntat del plenari i fer-la arribar 
a l’organisme pertinent. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 

 


