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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: extraordinari 
Data: 8 de juny de 2006 
Horari: de 20.40 a 22.30 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 
Josep Castells Espinasa, tinent d alcalde 
Lucio Gat Lavado, tinent d alcalde 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Ana Fernández Espiñeira, regidora 
Raquel García Mesa, regidora 
Josep Llacuna Alonso, regidor 
Rosa Martí Conill, regidora 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor 
Anna M. de Agustín de Oro, regidora 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d alcalde 
Paulí Rigol Vallejo, regidor 
Enric Acero Casas, secretari accidental  

Excusa l assistència 

José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Domingo Cepas Muñoz, regidor  

Ordre del dia 

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

2. Aprovar, si correspon, la constitució del Consorci Teledigital Mollet per a la gestió 
de la televisió digital terrestre i l'aprovació dels seus estatuts. 

3. Aprovar, si procedeix, el Projecte de construcció de la residència i centre de dia 
de Parets del Vallès i delegar la seva contractació. 

4. Aprovar, si escau, la moció referent al Projecte de reforma de l Estatut de 
Catalunya.     
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Desenvolupament de la sessió 

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

Per unanimitat s aproven els esborranys de les actes dels dies 11 de maig i 1 de juny 
de 2006.  

2. Aprovar, si correspon, la constitució del Consorci Teledigital Mollet 
per a la gestió de la televisió digital terrestre i l'aprovació dels seus 
estatuts 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Comunicació, el senyor Mingote, i 
explica que per acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de la 
Generalitat de Catalunya de 4 d abril de 2006 es va acordar l atorgament de la 
concessió per a la prestació del servei públic de televisió digital local corresponent al 
programa número 2 del canal múltiple 40, amb referència TL02B i denominació 
Granollers als ajuntaments següents: Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès 

del Vallès, la Llagosta, Montmeló, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i 
Vallromanes, i tenint en compte que el Ple de l Ajuntament de Parets del Vallès en 
sessió de 8 de juliol de 2004 va acordar sol·licitar a la Subdirecció General de Mitjans 
Audiovisuals la concessió d un programa amb tecnologia digital del canal múltiple de 
la demarcació de Granollers per a la prestació del servei públic de televisió local 
mitjançant gestió directa, es proposa al Ple de l Ajuntament l adopció dels acords 
següents: 

1. Aprovar la creació del "CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET" per gestionar 
directament la concessió administrativa per a la prestació del servei públic de televisió 
digital local corresponent al programa número 2 del canal múltiple 40, amb referència 
TL02B i denominació "Granollers". 

2. Aprovar els estatuts de l'esmentat Consorci que consten incorporats a l'expedient. 

3. Sotmetre l'acord de creació i els estatuts a informació pública per un termini de 
trenta dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació. 

4. Aprovar  definitivament l'acord de creació i els estatuts si en el període d'informació 
pública no es formulen al·legacions o suggeriments al respecte i, en aquest supòsit, 
publicar l'anunci d'aprovació definitiva en els mateixos mitjans que els de l'apartat 3, i 
de fer-hi constar la referència del Butlletí Oficial de la Província en  què l Ajuntament 
de Mollet del Vallès hagi publicat el text complet dels estatuts. 

5. Comunicar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments de la 
demarcació que han manifestat la voluntat de formar part del Consorci. 

6. Facultar àmpliament i expressament l'alcalde de l Ajuntament per a l adopció de les 
resolucions i la subscripció dels documents que resultin necessaris per a la 
formalització i l execució d'aquests acords. 

El senyor Mingote continua exposant en clau menys formal i més municipal, que és 
un tren que no es pot deixar passar. És una aposta de futur al qual tots els pobles de 
l entorn s estan adherint i l equip de govern creu que és una oportunitat, que 
probablement no tornarà a passar. És una oportunitat de completar els diferents 
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mitjans de comunicació actuals, com la ràdio municipal i els diversos butlletins, amb 
la franja comunicativa que falta. 

L Ajuntament no parteix d una sortida analògica com altres municipis, que no han 
tingut televisió local, i la veritat és que és una aposta clara i decidida per les noves 
tecnologies, a més en aquest cas és una nova tecnologia, en la que el ciutadà tindrà 
molt a dir. Serà una televisió en què es tindrà la possibilitat d interactuar, una 
possibilitat que en un futur serà possible, primer mitjançant el TDT i després 
mitjançant internet. Reitera que el ciutadà tindrà la possibilitat d interactuar i com ha 
dit abans és una aposta per les noves tecnologies, que no es pot deixar escapar. 

Parets avui serà el cinquè municipi de la subcomarca del canal de referència de 
teledigital de Mollet que passa la proposta pel Ple i que aprova la constitució del 
consorci i dels estatuts. 

La televisió comarcal de referència neix el dia 16 de maig de 2006, amb l aprovació 
de la Generalitat de la concessió del canal 2, de la demarcació de Granollers. Avui 
l Ajuntament de Parets aprovarà la constitució del consorci i al novembre, si les dates 
i la previsió s ajusta es farà el Pla tècnic per al seu desenvolupament i la seva 
concessió administrativa i durant l any 2007, encara sense data definitiva s emetrà la 
televisió digital terrestre. Seria un greu error històric no aprovar la proposta, ja que 
aquesta dóna la possibilitat de tenir un servei més a tots els municipis i 
d interrelacionar-se i informar els ciutadans i les ciutadanes dels pobles de la 
comarca, que en definitiva és l important. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el 
seu grup està d acord amb la implantació de noves tecnologies i la televisió digital 
arriba molt millor a totes les cases, però veuen que l article 2 del punt 3 dels estatuts 
diu el següent: Igualment, podran integrar el Consorci altres entitats publiques o privades 
sense ànim de lucre interessades en l objecte del present Consorci . 

Cosa significa que qualsevol entitat amb ànim de lucre a l hora d influir en la 
ponderació de vot és un perill, ja que els ajuntaments perden l equilibri de forces. És 
un problema dels estatuts i ERC vol que es canviï. 

Intervé el regidor de Comunicació, el senyor Mingote, i explica el vot ponderat està 
marcat per altres articles posteriors, que tracten sobre els diferents òrgans de govern 
del Consorci i que fan referència al vot ponderat, i es pretén donar la màxima 
cobertura a totes les entitats. 

El senyor Mingote indica que fins fa vuit dies ERC dirigia  el Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya i aquests estatuts han està consensuats 
amb la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals 

Els estatuts venen avalats a més pel el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

En qualsevol cas, si Esquerra considera que s ha de formular una al·legació és una 
possibilitat, tot i que està consensuat amb la resta de formacions i de municipis. 

Pren la paraula la presidència i explica que l article 3.2. diu: L acord d admissió de nous 
membres haurà de ser adoptat pel Ple del Consorci i formalitzat en un conveni d adhesió on 
s especificaran les condicions d integració i les seves obligacions, així com l acceptació dels 
presents Estatuts.

 

És a dir, que en el moment que hi hagi una adhesió es formalitzarà 
un conveni. A l apartat de finançament, l article 19.2 diu: Quan l entitat consorciada sigui 
un municipi, la seva participació al finançament de les despeses de funcionament del Consorci 
es realitzarà en proporció a la seva població de dret. Quan el membre del Consorci no tingui  
aquesta condició municipal, la referida participació es determinarà en el conveni d adhesió, 
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que preveu l article 3.2 dels presents Estatuts.

 
És a dir, que l article 3.2. es definirà en 

funció de la participació d aquests elements no municipals d associacions, la 
participació, l aportació, el dret i la implicació en les decisions dels estatuts. 

En el conveni d adhesió s especificarà més la integració, les obligacions, els drets i 
els deures de les esmentades associacions quan en formin part. S ha d intentar que 
les entitats no municipals també hi participin. És un element que va inserir el 
Departament de Comunicació de la Generalitat en el seu moment, perquè entressin 
d altres empreses privades, sense ànim de lucre per formar part del conveni. Afegeix 
que quan es redacti el conveni s especificaran les condicions i les obligacions. 

El regidor d ERC, el senyor Rigol, prega que consti com al·legació el que ha 
manifestat anteriorment. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup està 
d acord. En el seu moment ja van manifestar que s ha d estar i s ha de participar en 
augmentar la difusió mediàtica i en tots els elements que permetin fer poble i donar-
se a conèixer i participar. 

Estan d acord amb els elements i amb la televisió digital i que Parets formi part del 
consorci. Ara és un bon moment per tirar-lo endavant. És un tren que no es pot deixar 
escapar ni passar, perquè després serà difícil de tornar a pujar, ja que correrà com 
l escuma i s ha d estar preparat. 

Estan al punt de sortida i és necessari aprovar la constitució del consorci, en el qual 
tothom està representat, tots els pobles de la comarca, perquè es tindran tots els 
elements per ser més forts, ja que esdevindran més competències, més demandes 
d aquest tipus de gestió informàtica i informativa, i és el moment de fer-ho. Per tant, 
CiU està totalment d acord amb l aprovació de la constitució del consorci de la 
televisió digital. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que tal com han dit 
altres grups, aquest és un mitjà molt interessant i fantàstic perquè incrementa les 
possibilitats de disposar d un element més que és la televisió i és també un mitjà nou i 
modern, que facilitarà amb tota seguretat el servei de comunicació i informació, i dóna 
la possibilitat de contactar i arribar a tota la població. És bo estar atent i seguir tot el 
procediment que ja fa temps que s ha iniciat, i del qual es va parlar ja fa temps en un 
Ple. 

El NOPP té dubtes respecte a alguns dels punts dels estatuts sobre la figura del 
consorci, encara que ha estat suficientment debatut. D acord amb el que consta a 
l annex tots els que en formen part són ajuntaments i, per tant, el nom jurídic ha de 
ser mancomunitat en comptes de consorci, encara que suposa que està previst que 
entrin d altres tipus d institucions, a part de les que s han esmentat. 

La senyora Martí pregunta per què es diuen estatuts del consorci teledigital Mollet si 
en el Pla director que s ha aprovat es diu Granollers 2. A l àrea de Granollers hi ha l 1 
i la 2, per tant a la proposta hauria de constar Granollers 2. 

Respecte al tema de l objecte, que ja s ha comentat a l article 3 de l apartat 2, 
pregunta que quan es diu entitats públiques o privades en quines s estan pensant, en 
culturals, esportives o entitats gestores de l òrgan que hagi de gestionar la televisió. 

A l article 10 no queda clar qui forma el consorci, encara que l integrin els 
ajuntaments, ja que diu: El Ple del Consorci estarà format per la totalitat dels membres 
d aquest. , però en cap lloc s especifica què s entén per membres del consorci. 
S entén estrictament els ajuntaments, però cada Ajuntament quina representació 
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tindrà. Pregunta si la representació que tindrà l Ajuntament representarà la diversitat 
política de cadascun dels ajuntaments, és a dir, quina representació existirà en el 
consorci. 

La senyora Martí pregunta si s ha valorat que els estatuts poden entrar en alguna 
contradicció, que evidentment seria modificable, respecte al reglament que regula les 
competències d accés i d ús dels mitjans d informació i difusió municipal per als 
regidor i grups municipals que l Ajuntament té aprovats. Algun article parla de les 
qüestions de la televisió. 

Tot seguit la senyora Martí pregunta si aquestes qüestions es poden aclarir. 

Intervé el regidor de Comunicació, el senyor Mingote, i explica que en referència al 
nom, ha de dir que és aquest com podia haver estat qualsevol altre. Es va decidir per 
la demarcació i tenint en compte que havia de ser un nom provisional, es va triar 
aquest, que passarà a tenir-ne un altre, perquè es buscarà un de més comercial per a 
la futura televisió comarcal. 

El Ple del consorci com explica l estatut tindrà la potestat per determinar diferents 
aspectes com la nova nomenclatura del consorci, en aquest cas de la televisió. És un 
nom provisional en espera del nom definitiu, encara que l equip de govern no té cap 
problema en què aquest sigui el definitiu, però és un nom que s ha posat 
provisionalment, com es podria haver posat qualsevol altre. 

Respecte al tema de la mancomunitat, indica que s intentarà que estigui integrat de la 
manera més plural i oberta i podria arribar si la connotació fos mancomunitat en lloc 
de consorci. La mancomunitat podria arribar a tenir algun problema i en aquest cas 
s ha donat la possibilitat de fer-ho amb aquesta figura, que és el que han aconsellat 
els serveis jurídics en la demarcació de Granollers i en la de Mollet, que adopten la 
mateixa figura que la resta de Catalunya en les diferents demarcacions. No s inventa 
res nou. 

Respecte a quin són els membres, explica que els membres actuals que debaten el 
consorci són els representants dels diferents ajuntaments. El consorci marcarà els 
representants de cada Ajuntament en un futur. En el Ple del consorci hi ha 
representants de tots els colors polítics, per generar tranquil·litat i que no es faci una 
interpretació segada. Hi ha ajuntaments representats per formacions independents i 
seran representants de cadascun dels diferents ajuntaments. En qualsevol cas serà 
una decisió del consorci i del plenari veure les incorporacions, entre d altres 
qüestions, per donar la màxima pluralitat en la nova televisió comarcal. 

Referent a si els estatuts poden tenir algun tipus de contradicció amb els estatuts que 
es van configurar en el seu dia de representació dels diferents grups municipals en 
els diferents mitjans de comunicació municipals, explica que en principi no troben cap 
contraindicació ni cap element que pugui generar alguna incompatibilitat. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que celebren la possibilitat 
que es pugui plantejar el canvi de nom, ja que seria adequat pensar-hi i troben 
correcte que sigui així i que s obri aquesta possibilitat. 

El seu grup entén que als estatuts hi ha una inderminació respecte al nombre de 
membres que el formaran. S hauria de definir, encara que en algun lloc parla que les 
votacions es produiran d acord amb el nombre d habitants de cada municipi, però hi 
ha una certa indeterminació que va en el doble sentit; per una banda, els membres 
com a tals, si seran 2 o 3 regidors, si seran els alcaldes, si seran 1 alcalde i 2 regidors 
de cada municipi. Després hi ha una segona indeterminació sobre la representació 
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plural de les diferents forces polítiques que hi ha a cadascun dels respectius 
ajuntaments, per tant, això no s hauria de deixar per més endavant, sinó que els 
estatuts han de preveure aquestes dues qüestions obertament. En aquest sentit, el 
NOPP creu que l esmentat aspecte no està suficientment clar i per això s abstindran. 
Potser més endavant estarà més clar. 

Pren la paraula el representant d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que el seu 
grup dóna suport a la constitució del consorci, perquè és un primer pas important per 
consolidar un nou eix de comunicació de gran abast en un context com l actual. 
Entenen que fins i tot per salut democràtica és important que existeixin mitjans de 
comunicació com el que es parla en aquests moments, que garantissin que la 
informació d abast estrictament local arribi a la ciutadania. 

El fet que aquesta comarca s hagi dividit en dos àmbits i, que en concret, el que els 
ocupa hi hagi una sèrie de localitats que han expressat el desig de ser-hi, en concret 
Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès del Vallès, la Llagosta, Montmeló, 
Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès, és un 
bon símptoma i hi ha força coincidència en l entorn geogràfic més immediat, en el 
sentit que conjuntament abastaran el repte de garantir que la informació arribi al 
conjunt de la ciutadania. 

És un moment inicial, i el seu grup també en té dubtes, començant pel propi nom, 
com d altres grups han expressat, i dubtes respecte a com es garantirà la pluralitat, la 
representativitat, la ponderació de vot i altres aspectes en el futur. El més important 
és iniciar el camí, posar-se a treballar en el marc del camí arrencat, iniciat i obert, 
trobar el consens per garantir que la pluralitat es respecti i que la finalitat per a la qual 
es funda el consorci sigui la que ha de ser, que és garantir que la informació 
objectiva, veraç i contrastada arribi al conjunt de la ciutadania, més enllà de les 
cunyes comercials que hauran de suportar com qualsevol mitjà. És un bon repte en 
aquest sentit i, per tant, ICV-EA dóna total suport a la proposta. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 12 (PSC-PM, ICV-EA, CiU) 
Vots en contra: 0 
Abstencions:  3 (NOPP, ERC) 

Per tant i, 

Atès que per acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de la 
Generalitat de Catalunya de 4 d abril de 2006 es va acordar l atorgament de la 
concessió per a la prestació del servei públic de televisió digital local corresponent al 
programa número 2 del canal múltiple 40, amb referència TL02B i denominació 
Granollers als ajuntaments següents: Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès 

del Vallès, la Llagosta, Montmeló, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i 
Vallromanes 

Atès que el Ple de l Ajuntament de Parets del Vallès en sessió de 8 de juliol de 2004 
va acordar sol·licitar a la Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals la concessió 
d un programa amb tecnologia digital del canal múltiple de la demarcació de 
Granollers per a la prestació del servei públic de televisió local mitjançant gestió 
directa. 

Atès que el Consorci és una entitat pública associativa local de caràcter voluntari, que 
té per objecte la gestió conjunta del servei de televisió digital local corresponent al 

http://www.parets.org


                  

                               
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  

programa del canal múltiple que correspon a la demarcació Granollers, segons el Pla 
tècnic nacional de la televisió digital local. 

Atès que l'article 6 de la Resolució PRE/2804/2005, de 27 de setembre de 2005, 
estableix que els municipis que obtenen conjuntament la concessió d'un programa, 
han de comunicar a la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals, 
la forma de gestió directa del programa assignat, així com la documentació 
acreditativa de la constitució, si s'escau, de l'entitat gestora, en un termini no superior 
a quatre mesos, a comptar des de la data de publicació de l'atorgament de les 
concessions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Atès que en les converses mantingudes entre els ajuntaments adjudicataris de la 
concessió s'ha estimat adequat i convenient la constitució d'un ens independent per 
gestionar la prestació del servei de televisió digital local i s'ha considerat que la figura 
adequada és la d'un consorci local. 

Vista la proposta d estatuts reguladors del Consorci que ha estat confegida i que 
consta de 23 articles i una disposició transitòria. 

Atès el que disposa l article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb la 
creació de consorcis i aprovació dels seus estatuts. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar la creació del "CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET" per gestionar 
directament la concessió administrativa per a la prestació del servei públic de televisió 
digital local corresponent al programa número 2 del canal múltiple 40, amb referència 
TL02B i denominació "Granollers". 

2. Aprovar els estatuts de l'esmentat Consorci que consten incorporats a l'expedient. 

3. Sotmetre l'acord de creació i els estatuts a informació pública per un termini de 
trenta dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació. 

4. Aprovar  definitivament l'acord de creació i els estatuts si en el període d'informació 
pública no es formulen al·legacions o suggeriments al respecte i, en aquest supòsit, 
publicar l'anunci d'aprovació definitiva en els mateixos mitjans que els de l'apartat 3, i 
de fer-hi constar la referència del Butlletí Oficial de la Província en  què l Ajuntament 
de Mollet del Vallès hagi publicat el text complet dels estatuts. 

5. Comunicar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments de la 
demarcació que han manifestat la voluntat de formar part del Consorci. 

6. Facultar àmpliament i expressament l'alcalde de l Ajuntament per a l adopció de les 
resolucions i la subscripció dels documents que resultin necessaris per a la 
formalització i l execució d'aquests acords. 

Annex I 

ESTATUTS DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET   

Article 1 

Amb la denominació de CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET es constitueix un Consorci de 
caràcter local, a l empara del que preveuen l article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, 
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Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 191, 269 i següents del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i els articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament 
d obres, activitats i serveis dels ens locals, per a acompliment de les finalitats assenyalades 
als presents Estatuts.  

Article 2 

1. El Consorci és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a 
l acompliment dels seus fins, integrada voluntàriament pels ajuntaments relacionats en 
l'annex d'aquests estatuts. 

2. També podran formar part del Consorci, per adhesió posterior, altres ajuntaments 
integrants de la demarcació corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 40 amb 
referència TL02B i denominació "Granollers". 

3. Igualment, podran integrar el Consorci altres entitats publiques o privades sense ànim de 
lucre interessades en l objecte del present Consorci 

4. L adhesió al Consorci per part d una entitat comporta l acceptació a que qualsevol 
Ajuntament entri a formar part del Consorci, sempre que aquesta administració municipal 
reuneixi els requisits de l apartat 2 d aquest article i la seva incorporació s hagi acordat 
conforme els presents estatuts i la normativa aplicable.  

Article 3 

1. En un annex als presents Estatuts, que tindrà la consideració de part integrant d aquests, 
es relacionaran en cada moment les entitats integrades al Consorci. L esmentat annex es 
renovarà automàticament amb l acord d admissió de nous membres d acord amb el que 
disposa el present article. 

2. L acord d admissió de nous membres haurà de ser adoptat pel Ple del Consorci i 
formalitzat en un conveni d adhesió on s especificaran les condicions d integració i les 
seves obligacions, així com l acceptació dels presents Estatuts.  

Article 4 

El domicili del Consorci serà a la Plaça Major núm. 1 de Mollet del Vallès. Tanmateix, per 
acord del Ple del Consorci podrà ser modificat el domicili.  

Article 5 

El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps 
indefinit, que es regeix per aquests Estatuts, pels Reglaments Interns que regulin la seva 
organització, funcionament i l ordenació de les diverses activitats, i per les disposicions legals 
que li siguin aplicables.  

Article 6 

1. El Consorci, regulat per aquests Estatuts, està dotat de personalitat jurídica plena i 
independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat 
que requereixi la realització dels seus propis objectius. 

2. En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les 
facultats que com Entitat de Dret Públic li corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, 
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interposar recursos i exercir les accions que preveuen les lleis i en general realitzar tots 
els actes necessaris per l acompliment de les finalitats que li són atribuïdes d acord amb el 
que disposen aquests Estatuts i la legislació aplicable.  

Article 7 

1. Constitueix l objecte del Consorci la gestió conjunta de la concessió per a la prestació del 
servei públic de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 
40 amb referència TL02B i denominació "Granollers", adjudicada per la Comissió de 
Govern de Política Institucional el 4 d'abril de 2006, publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 16 de maig de 2006. 

2. També serà objecte del Consorci qualsevol altre activitat connexa o vinculada amb la de  
l apartat anterior.  

Article 8 

1. Els òrgans de govern del Consorci són: 

a) El Ple del Consorci. 
b) El President. 

2. El Ple del Consorci podrà establir i regular òrgans administratius complementaris als 
establerts en l apartat anterior.  

Article 9 

El Ple és l òrgan de govern superior del Consorci, i té atribuïdes les següents funcions i 
facultats: 

a) Fixar l orientació general del Consorci dins els objectius que es proposa realitzar. 

b) L aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la plantilla del 
personal del Consorci. 

c) L aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats realitzades. 

d) Aprovar l admissió o la separació d entitats i fixar-ne la participació econòmica que els hi 
correspongui com a membres del Consorci. 

e) Modificar els Estatuts. 

f) Nomenar el Secretari del Consorci. 

g) Aquelles facultats que requereixin per a la seva aprovació una majoria qualificada. 

h) Totes aquelles altres que li atribueixi la legislació.  

Article 10 

1. El Ple del Consorci estarà format per la totalitat dels membres d aquest. 

2. Els membres del Ple del Consorci són nomenats i substituïts per les entitats que en 
formen part. 

3. La representació i el vot dels integrants del Ple del Consorci podran ser delegats en un 
altre membre d aquest mitjançant una carta adreçada al President del Consorci amb un 
mínim de 24 hores d antelació a l inici de la sessió. 

4. El Ple del Consorci elegirà, d entre els seus membres, un President i un nombre de vice-
presidents que decidirà el propi Ple. 
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5. Els vice-presidents supliran al President, en l ordre que en el seu cas s estableixi, en 
casos de vacant, absència o malaltia. 

6. Els nomenaments tindran una durada de quatre anys i podran ser reiterats per l entitat o 
l òrgan a qui correspongui per iguals períodes de temps.  

Article 11 

El Ple del Consorci es reunirà en sessió ordinària dos cops a l any i en sessió extraordinària a 
petició d una tercera part dels seus membres o sempre que ho decideixi el President.  

Article 12 

1. La convocatòria de les reunions del Ple es farà mitjançant escrit adreçat al domicili de 
cada membre o adreça que aquell designi a l efecte, amb quatre dies d anticipació a la 
data de la reunió, i contindrà l ordre del dia, fora del qual no es podran prendre acords, 
llevat que, essent presents tots els representats, l assumpte sigui declarat d urgència amb 
el vot favorable de la majoria. 

2. En casos d urgència la convocatòria es farà, al menys, amb 24 hores d anticipació, 
mitjançant qualsevol procediment del qual en quedi constància. 

3. Així mateix, el Ple del Consorci podrà celebrar sessió si així ho decideix per unanimitat i 
estan reunits tots els seus membres.  

Article 13 

1. Per a la vàlida constitució del Ple del Consorci es requerirà la presència, com a mínim, de 
la meitat dels seus membres, podent-se constituir, en segona convocatòria, qualsevol que 
sigui el nombre d assistents, amb un mínim de tres. En tot cas, serà necessària la 
presencia del President i del Secretari o dels qui legalment els substitueixin. 

2. Els acords es prendran per la majoria dels vots presents o representats, d acord amb el 
sistema de vot que s estableix en els punts 3 i 4 d aquest article. 

3. En el cas dels Ajuntaments membres del Consorci, el seu vot en el Ple serà ponderat en 
funció de la població de dret del Municipi. 

4. En el cas d altres entitats membres del Consorci, la ponderació del vot es determinarà en 
el Conveni previst a l article 3.2 dels presents Estatuts. 

5. A l inici de cada sessió del Ple el Secretari del Consorci comunicarà la ponderació del vot 
que ostentaran en aquella sessió els representants de les entitats consorciades d acord 
amb el que disposen els apartats anteriors. 

6. Caldrà el quòrum de les dues terceres parts dels vots possibles a la sessió, d acord amb 
el sistema de ponderació establert en l apartat 4 del present article i tenint en compte els 
membres presents a la sessió i els vots delegats, per la modificació dels estatuts, 
admissió de noves entitats i separació de membres, sens perjudici del que disposa l article 
21.4 dels presents Estatuts.    

Article 14 

1. Corresponen al President del Consorci les atribucions següents: 

a) Exercir la representació institucional del Consorci. 

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb vot de 
qualitat. 
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c) Elevar al Ple la documentació i els informes que creurà oportuns. 

d) Realitzar les funcions no atribuïdes al Ple de Consorci. El Ple del Consorci 

2. El Ple del Consorci podrà assignar les funcions referides en la lletra d) de l apartat anterior 
als òrgans del Consorci de la seva creació referits a l article 8.2 dels presents Estatuts.  

Article 15 

El personal al servei del Consorci s integrarà en la plantilla aprovada pel Ple del Consorci, en 
la qual constarà el número, classificació, categoria, funcions i retribucions dels llocs de treball.   

Article 16 

1. La selecció de personal del Consorci es farà a través de convocatòria, segons les bases 
que el Ple del Consorci elabori. 

2. Podran prestar serveis al Consorci personal que hi adscrigui qualsevol de les entitats 
membres, i també personal dels organismes o societats instrumentals del Consorci 
d acord amb el que disposa la normativa vigent.  

Article 17 

L activitat pròpia del Consorci podrà ser realitzada pel propi Consorci, per les entitats 
consorciades, mitjançant la formalització del corresponent conveni d encomana de gestió, o 
pels organismes o societats instrumentals del Consorci.  

Article 18 

1. El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà 
reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Ple del Consorci. 

2. Les entitats membres podran adscriure al Consorci béns de domini públic o patrimonials 
per la consecució de les finalitats consorcials. Els esmentats béns conservaran la 
qualificació originària.    

Article 19 

1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 

a) Rendiment dels serveis que presti. 
b) Aportacions de les entitats consorciades. 
c) Subvencions, ajudes i donatius. 
d) Productes del seu patrimoni. 
e) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d acord amb les lleis. 

2. Quan l entitat consorciada sigui un municipi, la seva participació al finançament de les 
despeses de funcionament del Consorci es realitzarà en proporció a la seva població de 
dret. Quan el membre del Consorci no tingui  aquesta condició municipal, la referida 
participació es determinarà en el conveni d adhesió, que preveu l article 3.2 dels presents 
Estatuts.  

3. D acord amb els criteris establerts a l apartat anterior, el Ple del Consorci fixarà, cada any, 
l aportació econòmica que pertoca a cada membre, en l aprovació del pressupost.  
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Article 20 

1. El Ple del Consorci, aprovarà un pressupost anual d explotació i d inversions abans del 31 
de desembre de cada any, per aplicar-lo a l exercici econòmic següent. Igualment, 
n aprovarà, en el seu cas, les modificacions durant l exercici. Si en aquella data no s ha 
aprovat el pressupost, s entendrà prorrogat l anterior. 

2. El règim pressupostari i comptable s adaptarà a les disposicions vigents sobre règim local. 

3. Les Bases d Execució del Pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre 
d altres, a les competències per a l autorització o disposició de despeses; dipòsits dels 
fons i persones autoritzades per al seu moviment i  operatòria en pagaments. 

4. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la comptabilitat 
pública i s adaptarà a la normativa de règim local. La fiscalització interna de la gestió 
econòmic-financera i pressupostària pertocarà a la Intervenció Municipal de Comptes de 
l Ajuntament membre que determini el Ple del Consorci.  

Article 21 

1. El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l integren, amb el quòrum 
assenyalat a l article 13.6 d aquests Estatuts o per impossibilitat legal o material de complir 
els seus objectius. 

2. L acord de dissolució determinarà com s haurà de procedir a la liquidació dels béns del 
Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. 

3. La separació del Consorci d algun dels seus membres podrà realitzar-se comunicant-ho al 
President del Consorci, amb 6 mesos d antelació, sempre que l entitat que es separa 
estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les 
obligacions aprovades fins al moment de la separació.  

4. No obstant això, les entitats consorciades podran, amb l acord unànime del Ple, obtenir la 
respectiva separació del Consorci en qualsevol moment. 

5. Les separacions o baixes d entitats integrants del Consorci tindran la corresponent 
constatació en l annex previst en l article 3 dels presents Estatuts i seran comunicades a 
aquelles administracions que legalment li pertoquin i, en qualsevol cas, al Registre 
d Entitats Locals de Catalunya. 

6. El Ple del Consorci, prèvia audiència del membre afectat i amb el quòrum referit al 13.6 
dels presents Estatuts, podrà separar un membre del Consorci en el cas d incompliment 
reiterat de les seves obligacions econòmiques envers el Consorci o d incompliment greu 
d altres obligacions que tingui com a membre d aquest.  

Article 22 

En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en 
proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran proporcionalment dels deutes 
contrets.  

Article 23 

La referència que es fa a l article 1 dels presents Estatuts a normes reguladores del present 
consorci s entendrà feta a les successives que, eventualment,  modifiquin o desenvolupin 
aquelles en l esdevenidor.   
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Disposició transitòria. 

La durada del primer nomenament de membres a que es fa referència en l article 10 abastarà 
fins a les primeres eleccions locals que es celebrin.   

Annex II 

AJUNTAMENTS QUE FORMEN PART DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET 

Ajuntament de Mollet del Vallès 
Ajuntament de Parets del Vallès 
Ajuntament de Montornès del Vallès 
Ajuntament de La Llagosta 
Ajuntament de Montmeló 
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
Ajuntament de Martorelles 
Ajuntament de Vallromanes 
Ajuntament de Vilanova del Vallès  

3. Aprovar, si procedeix, el Projecte de construcció de la residència i 
centre de dia de Parets del Vallès i delegar la seva contractació 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i proposa 
l aprovació del Projecte de construcció de la residència i centre de dia de Parets del 
Vallès, redactat per l arquitecte Manuel Ruisánchez, amb un pressupost d execució 
de 5.998.735,22 . 

En la comissió informativa que va tenir lloc el dimarts es va donar àmplia informació 
tècnica molt bé il·lustrada en la documentació, per fer-se un idea més clara. Avui es 
presenta aquest projecte i vol destacar alguns aspectes que es van comentar en la 
passada comissió informativa. 

El senyor Lucio Gat destaca que és un equipament modern, sostenible, accessible i 
modulat, que permet per aquesta última condició realitzar-se en fases. 

El redactor del projecte en el disseny del projecte ha tingut en compte tres criteris 
bàsics en la construcció com són la integració en el medi, la funcionalitat de l espai, la 
sostenibilitat econòmica i mediambiental. 

És un edifici de qualitat d una sola planta de 5.372 m2, dels quals 4.500 m2 són útils. 
Estableix la configuració en 33 habitacions dobles i 16 habitacions individuals, per a 
82 usuaris, té instal·lacions i zones per al funcionament simultani del centre de dia, 
amb una capacitat de 40 persones, que s ubica a l avinguda de la Pedra del Diable, 
cantonada amb el carrer Mercè Rodoreda, d acord amb el procés de participació 
ciutadana que va tenir lloc. 

Pel que fa a la integració en el medi, ha de dir que en l edifici s ha tingut en compte, 
que sigui d una sola planta, tret de la zona administrativa, que és de planta baixa i 
tres, per guardar una certa harmonia a l entorn. Combina perfectament l harmonia de 
l estructura amb el parc de Can Serra. Estableix elements a la teulada per a la 
integració dins d aquest espai, amb una coberta verda i ecològica. Combina també 
perfectament l espai arquitectònic amb les zones verdes i enjardinades 
perimetralment i internament, amb un sistema de terrasses que donen a les 
habitacions. 
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Destaca que l àrea perimetral verd que preveu el projecte té dimensions importants, 
que s hauran de convertir en una zona de passeig. 

Respecte a la funcionalitat de l espai, explica que es justifica perquè és un edifici molt 
accessible, amb accés directe als jardins i als equipaments. L edifici és totalment pla, 
amb multitud de serveis regulats per la normativa i assessorats per professionals, 
com són les aules de manualitats comuns, sales d acolliment, sales de motricitat i 
d atenció personal, entre d altres, amb itineraris adaptats per a l ús de persones amb 
limitacions de mobilitat. 

També es justifica la funcionalitat perquè diversifica i dispersa al llarg d un eix els 
espais comuns per mantenir una dinàmica funcional en tot l edifici. 

El projecte ha tingut en compte la sostenibilitat econòmica ambiental, perquè 
incorpora sistemes de reducció de consum d energia amb elements de ventilació 
natural a través de la disposició de corrents d aire i dispositius de control solar per 
generar el confort dels usuaris. 

S ha tingut en compte la incorporació de sistemes de reducció del consum d aigua 
potable i d aprofitaments d aigües pluvials, amb sistemes de canalitzacions i 
recolliment per a la reutilització, que incorpora finalment en la instal·lació plaques 
solars per al calentament de l aigua sanitària. 

El senyor Lucio Gat indica que el que ha exposat és en síntesi el que es va exposar 
en la passada comissió informativa. Es va explicar en què consistia la residència per 
a la gent gran, que és un equipament important, amb un cost significatiu, de la qual 
cosa l equip de govern és conscient, però també és conscient que és un equipament 
necessari per al municipi. La residència és una instal·lació prioritària a desenvolupar. 

La presidència indica que darrera del projecte constructiu també hi ha una funció 
social, tema que explicarà a continuació la regidora de Serveis Socials. 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Fernández, 
i explica que el Projecte de residència i centre de dia té dues vessants importants. 
Una és la urbanística, la qual el regidor d Urbanisme acaba d exposar detalladament i 
l altra és la vessant social. 

Amb el Projecte de residència i centre de dia s assoleix un compromís amb la 
població i es dóna resposta a una necessitat de la gent gran, amb dependència. La 
residència està dissenyada sota un concepte de servei integral a les persones perquè 
sigui un espai substitutiu de la llar, i s adapta a les diferents necessitats de cadascun 
dels usuaris. 

Cada vegada es viuen més anys i s ha de vetllar perquè sigui amb el màxim 
d autonomia possible, personal i social. Amb el Projecte de residència i centre de dia 
es dóna un pas endavant per aconseguir els objectius esmentats. 

Per portar a terme el projecte l Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb 
la Fundació Hospital / Asil de Granollers, que té reconeguda una gran experiència 
geriàtrica i de gestió. Les cessions conjuntes aniran encaminades a donar assistència 
personal a la gent gran, l eficiència i qualitat de serveis i la satisfacció dels usuaris. 
També obre una línia de col·laboració directa amb els Serveis Socials municipals i 
amb l Àrea Bàsica de Salut, per desenvolupar programes personalitzats conjuntament 
amb els professionals de la residència i centre de dia. 

La residència disposarà de 49 habitacions, 33 dobles i 16 individuals, amb un total de 
82 places, amb caràcter permanent i temporal. 
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El centre de dia disposarà de 40 places, que donaran cobertura a persones amb una 
necessitat d atenció permanent durant el dia, que no la poden rebre al seu domicili 
habitual. Estan convençuts que és un projecte molt estudiat i adaptat a les noves 
línies de treball sociosanitàries des de la distribució d espais amples, lluminosos i 
confortables, fins als serveis de menjador, unitats de control, aules per manualitats i 
aules de motricitat, entre d altres, en què s utilitzaran mesures economitzadores i 
respectuoses amb el medi ambient, com són les plaques solars i els aprofitament 
d aigües, entre d altres. 

Per l exposat, que s ha de tirar endavant aquest equipament emblemàtic, que a més 
donarà una senya d identitat al municipi i que complementarà la resta de serveis 
educatius, culturals, esportius, socials i sanitaris. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i felicita l arquitecte 
pel Projecte de la residència. 

La instal·lació costarà al voltant de 6.000.000 , o sigui, quasi 1.000.000.000 PTA. 
2.000.000  s aconsegueixen mitjançant un préstec i ara ha vist perquè serveixen, un 
altre terç el paga l Administració. Pregunta si l Ajuntament ja té aquest terç. Un altre 
terç és a través dels aprofitaments urbanístics. Pregunta si això signifiquen més 
habitatges a Parets. 

El senyor Rigol continua preguntant quantes places es garanteixen per als ciutadans 
de Parets, quantes de la places estan subvencionades, quin serà el preu per llit que 
ha de pagar un ciutadà de Parets, i si els treballadors seran de Parets, encara que 
s hagi firmat un conveni amb l Hospital / Asil de Granollers, de la qual cosa ERC hi 
està d acord, perquè és una entitat prou eficient. 

ERC no està d acord amb el punt 3 de la Proposta d acord, ja que vol estar informat i 
que s encarregui el Ple en comptes de la Junta de Govern, i que diu el següent: 
Delegar en la Junta de Govern Local la tramitació, l aprovació i 

l adjudicació de l expedient de contractació de les obres del 

Projecte de residència i centre de dia de Parets del Vallès, així com 

la modificació dels percentatges dels crèdits anuals de la despesa 

plurianual del Projecte de la residència centre de dia municipal.

 

ERC no està en contra del Projecte de la residència i centre de dia, però no està 
d acord amb la ubicació i el seu grup hagués rehabilitat Ca n Oms i l Asoveen com a 
centre de dia, i hagués potenciat l assistència domiciliària. 

Intervé el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa que és normal que es 
facin un seguit de preguntes al respecte, ja que es vol aprovar un projecte molt 
important per al municipi. 

Avui es vol aprovar el projecte de construcció, un projecte urbanístic, amb les seves 
condicions tècniques i arquitectòniques d integració a allò que moltes vegades s ha 
parlat en els plens i comissions informatives i que ha preocupat a la majoria dels 
grups representats. 

Respecte a qüestions com les places garantides, el preu, i si els treballadors seran de 
Parets, ha de dir que hi ha temes que l Ajuntament els dóna per fets i a través de les 
àrees corresponents potenciarà que els treballadors de l equipament siguin de Parets, 
amb la qualificació professional que pertoqui. 

El senyor Lucio Gat aclareix que els aprofitaments urbanístics no són més habitatges, 
això és una afirmació malèvola d ERC. 
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Ja es va explicar quan es va aprovar el Pla parcial del Sector Circuit, que els 
aprofitaments urbanístics del sector es reinvertiran en la residència i centre de dia de 
la gent gran. És una bona inversió i compensació. 

Respecte al punt 3 de la proposta, en què ERC no està d acord amb la delegació, 
explica que en la comissió informativa l alcalde va dir que es delegava a la Junta de 
Govern la tramitació, l aprovació i l adjudicació de l expedient de contractació de les 
obres del Projecte de residència i centre de dia de Parets del Vallès, així com la 
modificació dels percentatges dels crèdits anuals de la despesa plurianual del 
Projecte de la residència centre de dia municipal, i que sempre es donaria compte o 
es ratificaria pel Ple, per tant, està garantida la participació i la informació als 
membres del Ple. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup 
sempre ha estat i estarà a favor d aquest gran projecte, que és la construcció d una 
residència i centre de dia al municipi, per tant, donen tot el suport que calgui perquè 
el projecte sigui una realitat al més aviat possible. 

CiU no comparteix certs aspectes de com s ha portat el projecte, encara que estan 
totalment d acord amb el fons, no ho estan amb les formes, i és on marquen les 
seves discrepàncies, cosa legítima, ja que són un altre partit i tenen una altra manera 
de veure els temes. 

Avui es porta com a proposta d acord el projecte de construcció de la residència, 
necessari per posar la primera pedra, que es posarà d aquí a quatre dies. 

El senyor Martorell vol que quedi molt clar que tots els punts relatius a la residència, 
que esdevindran en el futur quedin ben lligats, reflectits i transparents en el sentit que 
no hi hagi cap altre tipus de problemes el dia de demà. El funcionament com ha 
manifestat el company d Esquerra Republicana, vol que quedi ben recollit com 
repercutirà socialment a Parets, la representació que tindran, com ajudarà o 
beneficiarà els ciutadans, i que es debati en les comissions informatives i plens. 

Explica que l arquitecte Manuel Ruisánchez redactor del projecte de la residència, ha 
fet d altres a Parets, i seria bo que els ciutadans els coneguessin per tenir una idea 
de la vàlua del projecte, tot i que CiU ho hagués fet d una altra manera. Encara que 
és un projecte interessant hi ha coses que els agrada i altres que no. El fet que la 
residència es construeixi a peu pla és interessant, però discrepen en altres qüestions. 

El senyor Martorell explica que respecte al punt 3, l equip de govern ha manifestat 
que els grups municipals poden estar tranquils, ja que se n donarà compte al Ple, 
però és prou important i bàsic que els grups participin en la tramitació, l aprovació i 
l adjudicació de l expedient i que es porti a Ple i no només que es doni compte, que 
això és el mínim, però voldrien participar-hi. Fa aquest prec, a fi que es reculli, ja que 
seria un punt de cohesió i representaria la implicació de totes les forces polítiques 
que representen el consistori. 

El projecte és encertat i els hauria agradat participar d una altra manera i volen 
conèixer si hi ha hagut altres projectes de residència. 

El senyor Martorell espera que l equip de govern contesti i després manifestarà el vot 
de CiU. 

Intervé el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i respon que l equip de govern 
treballarà perquè tot el procés sigui el màxim de transparent, després de l aprovació 
inicial del Projecte de construcció. 
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A continuació del Projecte de construcció i posar-lo en marxa, s ha signat un conveni 
marc amb la Fundació / Asil de Granollers per tirar endavant el funcionament de la 
instal·lació. Recull la inquietud expressada i manifesta que l equip de govern estarà al 
darrera del projecte, perquè el procés tingui la màxima transparència i difusió. 

Insisteix en la mateixa afirmació que ha fet sobre el punt 3. Si el motiu de la 
disconformitat és la participació, aquesta està garantida. Els passos que s han de 
donar per desenvolupar el projecte es comentaran en les comissions informatives 
específiques per recollir les opinions dels grups i fer un seguiment del projecte 
conjuntament. No hi ha cap problema en aquest sentit i, per tant, la participació està 
garantida. 

Respecte si hi ha hagut d altres projectes, respon que es van presentar tres 
propostes en el concurs i es va triar la millor, que és la que avui es proposa per a la 
seva aprovació. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que respecte a 
l aprovació del Projecte de la residència i centre de dia, vol manifestar una qüestió 
que ja ha fet d altres vegades, i és que aquest equipament és molt necessari per al 
municipi i que tots els grups municipals defensen la necessitat de tirar endavant el 
servei i tots els grups municipals han previst l equipament en els propis programes 
electorals, per tant, des de la necessitat de posar en funcionament el servei és 
general de tots els grups municipals. 

Els diferents grups han presentat algunes discrepàncies quan s ha posat el tema 
sobre la taula. Pel que fa al NOPP les discrepàncies manifestades les van exposar en 
el seu moment, com és l emplaçament, ja que la ubicació de la residència en la zona 
de Can Serra causa un impacte important en el territori. És una zona que tots han 
volgut protegir i l equip de govern és el primer que ha decidit construir a l esmentat 
entorn. Per tant, hi ha una discrepància en l emplaçament, que ja s ha discutit i que 
no s ha arribat a cap acord. 

Una segona discrepància que el NOPP ha manifestat és la manera en què s ha portat 
a terme la gestió del projecte fins arribar a aquest punt. L equip de govern no ha 
buscat l acord amb tots els grups polítics. Fins i tot no fa gaire va tenir lloc una 
presentació pública a la població a base d un PowerPoint. Només hi havia uns criteris 
generals, però no un projecte i aquesta presentació pública es va fer abans que els 
grups municipals coneguessin res del projecte. Sembla una descortesia cap a tots els 
grups del municipi. 

La senyora Martí continua exposant que l equip de govern ha portat una mala gestió 
en la búsqueda de finançament per a l equipament. És un equipament que de 
moment no té el finançament resolt. S afronta la construcció del servei des de l òptica 
de la butxaca del contribuent local. És com s encara avui aquesta qüestió. 

La tercera discrepància és respecte al projecte. El NOPP indica que el projecte l han 
conegut fa poques hores, i pel que han pogut veure, és millorable. El projecte l ha 
redactat el mateix arquitecte que els dels dos blocs que hi ha al costat de l escola 
Lluís Piquer i algun altre més del municipi. És un projecte car, amb un pressupost 
molt alt. Segurament està justificat, però la quantitat és important, al voltant dels 
6.000.000 , és un import respectable, i no estan davant d una inversió qualsevol. 

Pel que fa al contingut del projecte han observat que no hi ha un estudi energètic de 
l edifici. No hi ha cap estudi que inclogui els costos de manteniment de la globalitat de 
l edifici i els estalvis que es poden produir a partir d utilitzar energies alternatives, 
només hi ha el balanç energètic d una habitació, però no del conjunt de l edifici i és un 
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equipament que té molts espais buits, amb molts passadissos, per tant, caldria un 
estudi energètic i dels costos de manteniment de l edifici. 

Tampoc han trobat l estudi bioclimàtic, que el NOPP va demanar, en relació als 
materials de construcció, és a dir, utilitzar materials que contribueixin a fer que l edifici 
tingui costos energètics baixos i estigui adaptat al territori. 

El NOPP creu que l Administració municipal ha de valorar molt bé els costos de 
manteniment i energètics, utilitzar la millor tecnologia per un equipament que es 
preveu que ha de durar molts anys, sobretot, en aquests projectes d envergadura, ja 
que difícilment es podrà emprendre una altra acció d aquest tipus en molts anys, per 
tant, significa que invertir bé en un equipament és un bon estudi per estalviar en el 
futur, i no passi com en el pavelló nou, que té moltes dificultats de manteniment i de 
costos energètics. 

Respecte al contingut del projecte ha de dir que el seu dibuix és molt expansiu, que 
consumeix molt sòl i que hauria de ser un edifici més compacte, ja que ocupa una 
superfície molt important i no per ocupar més sòl és un edifici millor, més bonic i més 
habitable. No és paral·lel que un edifici de planta baixa signifiqui que serà millor i més 
confortable. Aquesta equació no és compleix. 

L avi o l àvia que s instal·li en una de les últimes habitacions, per anar a esmorzar, 
dinar o sopar haurà de caminar, si pot, quasi cent metres des de l habitació més 
llunyana i haurà de travessar una pila de passadissos i, a sobre, que no es descuidi 
res, perquè si ho fa ha de tornar enrere i ha de fer una excursió per anar a dinar, 
perquè hi ha molts espais buits. 

La senyora Martí indica que no està calculat el cost climàtic dels espais buits, el que 
costarà de mantenir els espais buits de passadissos i sales. Al NOPP li agradaria 
veure com es mantindrà la residència, i no com es construirà, perquè la construcció 
es pagarà amb 6.000.000 , però després no se sap com es mantindrà la calefacció i 
el refrigerament de tot aquest munt d espais. 

Han dit que l edifici s integra en el paisatge i l arquitecte va explicar que s integra en 
els prats. No sap on ha vist aquest prats a Parets, perquè a Parets no hi ha prats. El 
centre s integra, en tot cas, en uns camps de cultiu de secà. S integra o  no s integra, 
però en tot cas al costat d aquests camps. 

El NOPP creu que l edifici s hauria d integrar a la zona urbana i s hauria d abocar al 
carrer, per socialitzar els avis i no aïllar-los. No vol dir que en aquest edifici quedin 
aïllats, però l edifici ha de procurar la socialització dels avis perquè un dels problemes 
que pateix la gent gran en general és la solitud. Per tant, tancar-los en una torre de 
vidre no és una bona solució, perquè l avi o àvia que està sol o pateix dificultats s ha 
d abocar i socialitzar-lo al carrer, a la zona urbana. 

El recorregut és massa llarg per als avis i si a més tenen algun tipus d impossibilitat 
tindran dificultats per moure s. En els desplaçaments alhora també ho hauran de fer 
els cuidadors i, per tant, consumiran molta energia i temps. Per exemple si a la nit 
l avi que està a l última habitació necessita un got d aigua, quasi s ha de fer una 
excursió per portar-li. 

El NOPP discrepa en la construcció d una torre central, que s ubica en el punt més alt 
del solar i causarà impacte visual en el paisatge, que és ondulat. 

Respecte a la coberta verda, que només s ha dibuixat no han vist cap càlcul de com 
funcionarà, és difícil que funcioni aquest tipus de coberta verda en l esmentada zona. 
Aquestes cobertes poden funcionar bé en llocs, en què a l estiu no s arriben a 
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temperatures tan altes de solanes de 40º o més. Per exemple al municipi de Son hi 
ha un edifici d aquest tipus. És difícil de mantenir, però està als Pirineus i es manté, 
però a Parets és molt difícil que funcioni i es pugui mantenir tot i que s adapti la 
vegetació. 

La senyora Martí posa un altre exemple, com el cas de l edifici del Fòrum, que s ha 
instal·lat una capa en el sostre, però no de vegetació, sinó d aigua. A dalt de tot de 
l edifici del Fòrum hi ha una piscina i no és per banyar-se, sinó perquè actuï d element 
aïllant. 

El NOPP troba a faltar un element molt important en el projecte i és que en una de les 
parts del projecte manca algun espai destinat a petits apartaments per a avis que 
siguin més o menys independents i no siguin dependents en mobilitat o per a altres 
persones, que sense ser avis tinguin dificultats de moviment o persones amb 
disminució i fins i tot es podria pensar en uns apartaments per situacions de violència 
de gènere. 

La possibilitat dels apartaments és que s annexen a l edifici per gaudir dels serveis 
comuns, és a dir del menjador, de la neteja, de la climatització, entre d altres, per tant, 
aquesta és una mancança important que té el projecte, perquè havia d haver pensat 
en la possibilitat dels apartaments. De cara a un futur aquesta mena de serveis anirà 
a més. 

La senyora Martí indica que hi ha una altra qüestió que no està resolta en el projecte, 
i que plantejarà bastants problemes, com és el tema de la seguretat de l edifici. No es 
diu res al respecte, només que estarà oberta als prats. Ha d haver una tanca. En el 
projecte diu que es faran uns petits murs de pedra per guanyar el desnivell, cosa que 
dificulta molt la qüestió de la seguretat. S hauria d explicar bé com es preservarà la 
seguretat a l edifici. 

En resum, el projecte hauria de ser més compacte per aconseguir recorreguts més 
curts; més urbà, perquè hauria d estar obert al carrer i a la socialització i s es té en 
compte les dues dificultats més importants que tenen els avis, que són la solitud i la 
mobilitat, hauria d haver petits apartaments vinculats als serveis generals. També hi 
hauria d haver finançament del Departament de Benestar Social, ja que és 
imprescindible per afrontar les despeses. 

Hauria d haver un estudi energètic i bioclimàtic complet per garantir el manteniment 
en el futur. Aquestes són les qüestions que el NOPP entén que manquen al projecte.  

El NOPP no està d acord amb un dels punts que es proposen a l acord, que és la 
delegació de l adjudicació de l obra a la Junta de Govern. No s hauria de delegar i 
s hauria de produir l adjudicació en el Ple, que és l òrgan que té les competències per 
a les adjudicacions d aquest tipus o de les fases, i que les fases es puguin fer 
respecte al que sigui el projecte executiu, ja que aquest projecte és un projecte bàsic. 

La senyora Martí indica que el NOPP s abstindrà, perquè no tenen cap interès en 
obstruir el procés que s ha iniciat tot i les discrepàncies que acaba de manifestar. 

Pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i comença per recordar a 
la senyora Martí que el concepte millorable no és objectiu, ja que és evident que totes 
les coses són millorables i, per tant, aquest millorable és sota el punt de vista de la 
senyora Martí, la qual no es dedica a redactar projectes i només és la seva opinió, 
des de la postura que legítimament ostenta. 

Dóna la sensació que la representant del NOPP qüestiona l arquitecte que ha 
redactat el projecte, i ha fet al·lusió a algun altre edifici, que en el seu moment la 
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senyora Martí també va fer alguns comentaris despectius, que evidentment l equip de 
govern no comparteix. Indica que l arquitecte Ruisánchez ha redactat el projecte, i és 
una persona amb una llarga trajectòria professional, amb una quantitat de premis 
importants, alguns fins i tot internacionals. Posa el seu currículum a l abast dels 
regidors. El senyor Ruisánchez té un premi FAD d arquitectura, és una persona que 
té una certa sensibilitat en aquest tipus de projectes i s ha assessorat perfectament a 
través de consultes, de criteris de funcionalitat, i ha tingut assessorament expert a 
l hora de dissenyar l edifici, per tant, és un projecte bastant encertat. 

El senyor Lucio Gat continua exposant que la representant del NOPP ha fet un resum 
dels comentaris i les crítiques del que no els agrada del projecte. La senyora Martí ha 
dit que l edifici hauria de ser més compacte. Respecte a aquest comentari respon que 
si fos més compacte segurament la senyora Martí criticaria que l edifici agredeix 
d una manera considerable el medi. 

La senyora Martí ha manifestat que la instal·lació ha de ser més urbana, cosa que no 
comparteix l equip de govern, ja que si es construeix la residència al costat de la 
carretera, significa que hi ha més soroll i contaminació inevitable, perquè passen més 
cotxes en una zona més enfonsada. La residència està justament ubicada en un lloc 
privilegiat, en un lloc que ha triat el col·lectiu de gent gran del municipi. És un edifici 
perfectament integrat en l àmbit que s ubica, està integrat en un parc o el parc 
s integra en l edifici, però justament a quinze metres d una zona urbana. O sigui, que 
més urbà és impossible. 

Respecte al fet que el projecte hauria de preveure petits apartaments, ha de dir que hi 
estan previstos. Potser no són de l agrat de la senyora Martí, però com ha dit abans, 
l equipament és funcional i els apartament poden acollir perfectament serveis 
específics en moments determinats. 

Pel que fa a què els avis han de fer una marató, indica que possiblement no són tants 
metres, cosa que no vol discutir, però ha de dir que l edifici és funcional. 

Respecte al finançament del Departament de Benestar Social, explica que l equip de 
govern ha treballat i està en contacte amb el Departament i tots saben en quina 
situació està el govern autonòmic de la Generalitat, en què alguns temes s han de 
reflexionar més, però no s ha de tenir cap dubte que l equip de govern treballa amb el 
Departament per aconseguir finançament per a l equipament. L Ajuntament va per 
bon camí, atès que la consellera de Benestar Social de la Generalitat posarà la 
primera pedra de l edifici i alguns compromís es traurà. 

Pel que fa als estudis, indica que el Projecte té una sèrie d estudis que avalen el 
planejament. Si l espai i la funcionalitat de l edifici no s haguessin estudiat 
mediambientalment i econòmicament, no s haurien plantejat alguns aspectes del 
projecte. 

El senyor Lucio Gat insisteix que l equip de govern té clar l emplaçament i la gestió 
per aconseguir finançament. Que el document i el projecte que es presenta són 
encertats i s adapten perfectament, que l edifici s integra a l àmbit i que segurament si 
es construís d una altra manera, haguessin tingut altres crítiques en sentit contrari, 
però l equip de govern és conscient que volien agredir el menys possible l entorn, 
cosa que s ha aconseguit i els criteris de funcionalitat són els que la Fundació / Asil 
de Granollers marcarà d una manera més clara i concreta. Hi ha un conveni, que 
determinarà els dubtes que ha plantejat la senyora Martí, que és legítim que es 
plantegin, però ha de dir que l equip de govern està treballant el tema. 
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Intervé la regidora de Serveis Socials, la senyora Fernández, i vol aclarir alguns 
comentaris que ha fet la senyora Martí sobre que els passadissos són molt llargs. 
Explica que s han estudiat els passadissos expressament perquè es pugui caminar, 
perquè forma part de la rehabilitació dels treballs de psicomotricitat. Els avis que no 
puguin caminar pels passadissos tindran professionals que en cap moment trobaran 
que donar un got d aigua a un avi és fer una excursió. 

Els passadissos són de set habitacions i no són tan llargs. El centre no està aïllat de 
la població, sinó que està dintre del nucli urbà, tenen una parada d autobús a cent 
metres per als familiars que els vulguin visitar. L equipament a més d estar dintre del 
nucli urbà, té la tranquil·litat necessària per a la gent gran. 

Respecte als apartament, ha de dir que no és una mala idea i no està en desacord, 
però estan parlant d avis amb dependència. La línia de benestar social és que les 
persones grans han d estar a casa seva sempre que puguin i en el moment que 
necessiten qualsevol tipus d ajut es proporcionarà perquè puguin mantenir-se a casa 
seva. El següent pas és posar una persona que els ajudi a casa, a continuació seria 
el centre de dia i l últim pas, la residència. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que vols fer algunes 
apreciacions. Respecte a la distància només cal mirar els plànols i ja es veu. 

Pel que fa a l aïllament, el NOPP ha dit que calia que l edifici estigués més integrat al 
carrer. Han parlat d aïllaments concrets i no han qüestionat l arquitecte, només han dit 
i informat que és el mateix arquitecte que ha fet els dos blocs del costat del col·legi 
Lluís Piquer. Això és una informació i no és qüestionar l arquitecte. Els ciutadans 
poden qüestionar-lo o no, però és una informació. 

Respecte a tot el contingut del projecte, pel poc temps que han tingut per estudiar-lo, 
intentaran continuar estudiant-lo, encara que no siguin arquitectes tenen criteri com a 
regidors i poden entendre un projecte d aquestes característiques, i el NOPP el que 
ha dit com a grup ha estat educat, pensat i segurament el què ha passat és que el 
regidor d Urbanisme no els ha entès. 

Intervé el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que segurament no 
l ha entès perquè possiblement la senyora Martí no s ha explicat de la millor manera. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que intentarà fer-se 
entendre i explicar la posició del seu grup. Indica que estan davant d un equipament 
com és la residència de dia, llargament reivindicada per la societat, els avis i les àvies 
de Parets, i aquesta reivindicació ha estat també assumida per tots els grups polítics i 
la responsabilitat és d aquest equip de govern i el que cal és passar de les paraules 
als fets i ara és l hora de construir la residència i centre de dia. 

Quan el projecte va començar van sorgir discrepàncies entre les diferents forces 
polítiques i a hores d ara el debat sobre la idoneïtat o no de l emplaçament, la 
tramitació i el finançament són debats que han evolucionat, ja que l emplaçament va 
quedar clar i manifest que la voluntat de l equip de govern era triar el lloc més 
emblemàtic i així s ha fet. 

Respecte a la tramitació, malgrat que hi ha hagut algun pal a la roda, finalment s han 
sortit i el projecte de la residència està sobre la taula. 

Pel que fa al finançament, finalment s ha pres la decisió i en la sessió plenària 
anterior es va posar de manifest que l equip de govern vol construir la residència i es 
començarà a executar mitjançant finançament propi i més endavant es veurà si hi ha 

http://www.parets.org


                  

                               
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  

altres possibilitats, cosa que espera que sigui així i que el Departament de Benestar 
Social pugui ajudar a afrontar la despesa. 

En el Ple anterior el senyor Tarrés va formular tres preguntes curtes i senzilles 
referents a la justificació de la funció social de la residència i el per què és el millor 
moment per construir-la i per què no volen esperar més. Una era conèixer 
numèricament quants avis i àvies del municipi estan en residències d altres municipis. 
Els números hi són i s ha de saber quants usuaris hi ha per a la residència i quants 
per al centre de dia. Les xifres que surten, que si fossin menors també justificarien el 
projecte, però les que surten en aquests moments, malgrat que no hi hagi cap estudi 
acurat tots tenen informació prou eloqüent, que justifiquen plenament que el projecte 
es tiri endavant. 

Avui es porta a aprovació el projecte i, per tant, s ha de parlar d aquest, i en aquest 
sentit més enllà de la funció social que ha de tenir la residència, que ha de respondre 
a una voluntat d oferir un servei i una atenció integrada a les persones que pel seu 
estat de salut i evolució de la vida han generat una dependència creixent, més enllà 
de la funció social, en tant que es porta a aprovació el projecte, que s ha d avaluar i 
valorar políticament és si el projecte respon a les expectatives i complir els objectius. 
En aquest sentit Iniciativa està plenament satisfet del treball que ha fet l arquitecte 
Ruisánchez, que s ha esmentat diverses vegades al llarg de la nit, i Iniciativa confia 
en el rigor i la professionalitat de l esmentat arquitecte. 

El senyor Tarrés continua manifestant que el projecte trenca amb alguns esquemes 
que a vegades, i ho diu des del respecte a la iniciativa privada, s han vist en certs 
centres privats. A ningú se li escapa que avui encara que sigui residualment, perquè 
cada vegada és menor el nombre, hi ha residències que són autèntiques caixes de 
mixtos de ciment, en què s engabia als avis. 

Iniciativa ha apostat per una residència a peu pla, que busca la funcionalitat, la relació 
social en uns espais que per si mateixos són oberts i generen la relació humana, 
entre persones que tant la necessiten. D exemples d urbanisme dur ja hi ha prou i 
suficients i el projecte ha intentat defugir d aquest urbanisme de simple ciment i 
buscar un urbanisme que assumeixi criteris més sostenibles. 

El senyor Tarrés manifesta que igual que ho han expressat en un butlletí de la seva 
pròpia formació política, estan orgullosos de pertànyer l equip de govern, que 
construeix la residència amb un criteri de sostenibilitat i de respecte a l entorn; 
d interrelació amb l entorn que s ubica un equipament amb aquestes característiques. 
És un projecte que preveu paràmetres de qualitat ambiental. Abans el regidor 
d Urbanisme ha exposat abastament una sèrie de temes, però el senyor Tarrés vol 
explicar algunes qüestions de caràcter general, a fi que s entengui per què valoren 
aquest punt des de l anàlisi de la globalitat del projecte. 

El fet que s apliquin criteris punters de sostenibilitat, com el control climàtic a través 
dels captadors d aire, la incorporació de les plaques de captació d energia solar o la 
reutilització d aigües són exemples de la voluntat del projecte d incorporar els nous 
sistemes de consum i estalvi energètic, que garanteixen la sostenibilitat de l edifici. 

La Fundació / Asil de Granollers ha fet aportacions interessants al llarg del projecte i, 
per tant, la funcionalitat de l edifici s ha nodrit de l experiència de la fundació, que ha 
aportat les experiències de llocs en què ha intervingut. 

L edifici que preveu el projecte és de gran qualitat. És un edifici pla, funcional, que té 
espais oberts al paisatge, amb la integració amb l entorn agrícola més immediat. Les 
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terrasses han de ser una manera d aconseguir ecològicament i des del punt de vista 
de la vegetació una  interrelació amb el territori. 

L equipament ha d aconseguir l objectiu pel qual s ha dissenyat per atendre les 
necessitats actuals i futures d assistència de la gent gran del municipi que ho 
necessita. 

És un projecte que deixa clar que l edifici és de qualitat, que és una instal·lació 
integrada a l entorn i adequat per atendre amb la màxima eficàcia i funcionalitat als 
avis i les àvies d avui i de demà, en un lloc que és el més emblemàtic del municipi. 

El senyor Tarrés insisteix en el fet que és un bon projecte i que quedarà pendent la 
lluita política per intentar aconseguir noves vies de finançament a fi que sigui menys 
costós per al conjunt de la ciutadania. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i recorda que el municipi té l Asoveen i Ca 
n Oms, que s ha de continuar cuidant i, d altra banda, que el seu grup no accepta el 
punt número tres de la proposta, per tant, s absté. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta s abstindran per tot 
el que han exposat, per coherència amb el plantejament exposat al principi i sempre 
manifestant que volen aquest projecte i que no volen posar cap mena de pega que 
entorpeixi la construcció de l equipament. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 10 (PSC-PM, ICV-EA) 
Vots en contra: 0 
Abstencions:  5 (NOPP, CiU, ERC)    

Per tant i, 

Atès que en  sessió de 13 d octubre de 2005 la Junta de Govern Local va acordar 
adjudicar el contracte per a la redacció del Projecte de construcció de la residència i 
centre de dia d aquest municipi a la societat Manuel Ruisánchez Arquitectes, SL. 

Atès que el Ple de l Ajuntament en sessió de 10 de novembre de 2005 va aprovar el 
conveni de col·laboració per al Projecte de residència assistida i centre de dia de 
Parets del Vallès amb la Fundació Hospital / Asil de Granollers. 

Vist el projecte de construcció de la residència i centre de dia d aquest municipi 
redactat per l arquitecte Manuel Ruisánchez Capelastegui amb l assessorament de la 
Fundació Hospital Asil de Granollers, amb un pressupost  per contracte de 
5.998.735,22 . 

Atès que de conformitat amb el que disposa l article 22.ñ de la Llei 7/1985, de 2 
d abril, reguladora de les Bases de règim local correspon al Ple de l Ajuntament 
l aprovació de l esmentat projecte. 

Atès que de conformitat amb el que disposa l article 22.4 de l esmentada Llei el Ple 
de l Ajuntament pot delegar l exercici de les seves atribucions relatives a la 
contractació de les obres de construcció de la residència i centre de dia municipal en 
la Junta de Govern. 
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Atès el que disposen els articles 36 i següents en relació amb la tramitació dels 
projectes d obres locals ordinàries. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el Projecte de residència assistida i centre de dia de Parets del 
Vallès redactat per l arquitecte Manuel Ruisánchez Capelastegui, amb un pressupost 
d execució per contracte de 5.998.735,22 . 

2. Sotmetre l esmentat projecte a informació pública durant un termini de trenta dies 
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat, en un dels diaris de major difusió de la província i en el tauler d anuncis 
de la corporació, durant els quals es podran formular al·legacions i suggeriments. En 
cas que no es presentin, el present acord s entendrà definitivament aprovat. 

3. Delegar en la Junta de Govern Local la tramitació, l aprovació i l adjudicació de 
l expedient de contractació de les obres del Projecte de residència i centre de dia de 
Parets del Vallès, així com la modificació dels percentatges dels crèdits anuals de la 
despesa plurianual del Projecte de la residència centre de dia municipal. 

4. Donar compte al Ple de l acord d adjudicació de la contractació de les obres. 

5. Notificar aquest acord al Departament de Benestar i Família i a la Fundació 
Hospital Asil de Granollers.    

4. Aprovar, si escau, la moció referent al Projecte de reforma de l Estatut 
de Catalunya 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari i llegeix la moció relativa al Projecte de 
reforma de l Estatut de Catalunya. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i prega que la moció es voti per punts, ja 
que el seu grup està d acord amb el punt número un i dos, però està en contra del 
tercer, atès que cada ciutadà pot votar o no, d acord amb els interessos personals. 

La presidència explica que tots els grups facin l exposició i després es decidirà si les 
votacions tenen lloc punt per punt, o una altra alternativa que va aplicar la presidència 
anteriorment i que ara proposa, que la votació sigui global i la particular que consti a 
la part dispositiva i no en la part final, és a dir, que es voti la posició dels diferents 
grups, llevat que si en algun punt s està en contra, que figuri a la part dispositiva i no 
fer la votació punt per punt i mantenir la proposta global. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i recull la proposta de l alcalde i 
manifesta que el seu grup està d acord en fer-ho d aquesta manera. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup entén la 
convocatòria del procés de gestació de l estatut. El procés ha estat llarg i el dia 18 de 
juny és una convocatòria important per a Catalunya, per al país. En la major part de 
les convocatòries que s han produït hi ha hagut campanyes institucional que incitaven 
la participació a part de la informació. En aquesta darrera convocatòria s han produït 
unes resolucions curioses de la Junta, perquè l article 50.1 de la Llei orgànica de 
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règim electoral general estableix molt bé que les campanyes institucionals només 
poden ser d informació respecte a la data en la qual es convoquen les eleccions i el 
procediment. La llei no preveu que les institucions i els ajuntaments instin la 
participació. El text de la llei és molt clar en aquest sentit i és possible que no s hagi 
posat en funcionament perquè no hi ha hagut denúncies. 

El NOPP vol ser del tot respectuós amb la decisió de la Junta Electoral, ja que en la 
redacció de la resolució aplica estrictament la llei i en aplicar la llei s ha de pensar que 
el legislador quan legisla ho fa per algunes raons i se li acut que el legislador en el 
moment que va fer la llei va prendre aquestes mesures per alguna raó de tipus 
econòmic, pensant que es podrien produir campanyes costoses per a les institucions 
o bé que la participació o l abstenció són drets constitucionals i va preveure la 
possibilitat d actuar només en el camp de la informació. 

En el cas del referèndum hi ha una dificultat afegida, perquè és la comunitat 
autònoma de Catalunya, i la llei no preveu el fet que el referèndum es produeix en un 
àmbit territorial no estatal. Si hi hagués la possibilitat que les institucions poguessin 
fer campanyes potser el legislador va pensar que els ajuntaments d altres comunitats 
autònomes no implicades en el procés d una comunitat autònoma igual no podien 
entrar en processos d incitar la participació. Pensa en arguments que potser el 
legislador va posar sobre la taula en el moment de redactar la llei. 

El NOPP ha fet un conjunt de reflexions en veu alta del que podia haver pensat el 
legislador a l hora de redactar la llei i el seu grup vol ser respectuós amb la decisió 
presa per la Junta Electoral. 

La senyora Martí continua exposant que en altres campanyes electorals hi ha hagut 
campanyes institucionals pel que fa a la participació, no només d informació. Reitera 
que el seu grup vol ser respectuós amb la decisió de la Junta Electoral, i hi estan a 
favor de la moció en la seva integritat, tot i que lamenten una qüestió afegida que no 
es preveu, que també és un problema legislatiu, que respecte al tema de la 
campanya electoral la llei només preveu que només puguin fer campanya els partits 
que tinguin representació en el Parlament de Catalunya, cosa que impedeix que 
partits d àmbits més restringits, d àmbit local puguin fer campanya en una qüestió 
com és el tema del referèndum. Això és una dificultat que volien manifestar perquè ha 
estat el cas del NOPP, sorprenentment, que no han estat cridats segurament en 
compliment estricte de la llei. 

La senyora Martí indica que fetes les reflexions en veu alta, reitera que el NOPP està 
a favor del contingut de la moció. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el portaveu del grup socialista, el senyor Lucio Gat, i 
vol fer una matisació, ja que evidentment el seu grup està d acord amb la integritat de 
la moció. 

Manifesta el desacord del grup socialista respecte al punt tercer, ja que la Junta 
Electoral veta la idea d incentivar la participació. El seu grup s ha centrat més en la 
resolució del punt dos, que és acordar difondre, mitjançant els mitjans de 
comunicació municipal, el contingut del projecte de reforma de l Estatut de Catalunya, 
per tant, en aquesta exposició vol exposar què pensen els socialistes de l Estatut, 
més enllà del que especifica la moció. Ho diu perquè en alguna ocasió hi ha hagut 
algun enrenou perquè altres grups no van intervenir i el portaveu del grup socialista 
vol aprofitar per fer l exposició. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que s hauria de parlar amb 
coherència, perquè hi ha una sensibilitat especial envers el tema que es planteja avui 
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i com Ajuntament, la tasca que els toca fer és la gestió municipal i cenyir-se al que 
avui es porta que és una moció, que l únic que proposa és informar d una sèrie de 
punts, amb el quals CiU estan d acord, que d alguna manera en el fons no s ha pogut 
fer perquè hi ha hagut una resolució de la Junta Electoral que pel motiu que sigui no 
ho ha permès. Creu que s han de cenyir aquí i no aprofitar el Ple per fer campanya 
sobre l Estatut. Hi ha d altres mitjans, es pot fer al carrer dia a dia, als mercats, però 
el Ple no és el fòrum per fer una al·legatòria sobre l Estatut. 

El senyor Martorell reitera que els grups s han de cenyir al que hi ha damunt de la 
taula. Estan d acord o no amb la moció, hi ha diferents posicions i es pot arribar a un 
consens, però no és correcte que cada partit faci una al·legació. Això ja té lloc al 
carrer i el Ple no és el fòrum per fer una exposició del sentit de vot de cada grup i què 
representa l Estatut per a cada partit. No té cap lògica i se surt del context del que es 
presenta. Ho entén així i es fa un flac favor a tots plegats, perquè el Ple no és el 
fòrum. Hi ha d altres llocs i en el Ple es tracta de votar una moció en la seva totalitat o 
no, com s ha exposat. Creu que tots estan d acord en el fons de la qüestió, que 
realment les institucions han de fomentar la participació quan hi ha un tema d aquest 
tipus i comunicar al ciutadà que ha de participar, que ha d anar, i que voti el que 
vulgui, però que hi vagi. Això és el que creu que avui estan portant a la taula, la resta 
està fora del que seria la moció en si. Afegeix que creu que no toca als grups 
municipals fer campanya de l Estatut en un Ple. 

Pren la paraula el portaveu del grup socialista, el senyor Lucio Gat, i manifesta que 
això és una interpretació del senyor Martorell, ja que és una campanya. L Estatut és 
prou important per al país i en un moment determinat la història ha de poder reflectir 
el que pensen els grups municipals de l Ajuntament envers l Estatut a través de les 
actes. La posició de vot és un plantejament que ha fet el senyor Martorell, però el 
senyor Lucio Gat vol fer una al·legació molt clara del que significa l estatut per al país, 
per als catalans i les catalanes, independentment del vot. 

El senyor Lucio Gat recorda que abans de la Resolució de la Junta Electoral de l 1 de 
juny de 2006, el senyor Marorell estava d acord amb una exposició diferent, perquè la 
moció era en un altre sentit. No es va fer de la manera que volien els grups 
municipals, perquè la Junta Electoral va desvirtuar els acords, però torna a insistir 
que creu que és legítim que els grups municipals manifesten què pensen de l Estatut, 
què significa per a Catalunya, perquè d altres temes també han tingut opinió, els 
grups s han posicionat i el Ple és el fòrum per fer-ho. Un tema com és l Estatut, que 
toca tan de prop i que és tan important per al futur del país, és molt legítim i normal 
que els grups municipals opinin. Al senyor Lucio Gat personalment li agradaria que 
tothom opinés, ja que no és dolent, atès que en altres mocions, algunes presentades 
per CiU, han donat l opinió i ni els anava ni els venia. 

No entén perquè no han d opinar en un tema que toca tan a prop, ja que d altres que 
són de lluny, sí que ho fan. A vegades s ha parlat de la situació de Mongòlia i se n ha 
aprovat una moció i és bastant incoherent no opinar en un tema com l Estatut. 

El senyor Lucio Gat manifesta que si la presidència no té cap inconvenient farà una 
exposició breu per explicar la posició del partit socialista davant un document tan 
important com és el nou Estatut de Catalunya, que els afectarà a partir del dia 18 de 
juny, si el ciutadà vota a favor. 

Intervé la presidència i indica que el portaveu del grup socialista porta el tema 
preparat i vol expressar la posició del grup, i entén que és correcte i legítim que ho 
faci i indica a la resta de forces polítiques, si ho creuen convenient, que també 
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exposin la seva posició i la seva visió respecte a un tema tan transcendental per al 
país. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que estaria d acord 
si es fes un posicionament polític del que es porta al Ple. No vol entrar a discutir el 
que ha dit el senyor Lucio Gat, però està clar que es tracta d acordar i difondre en els 
mitjans de comunicació municipal, el contingut del projecte de reforma de l Estatut de 
Catalunya. O sigui, que s explica al ciutadà què és el que avui es porta a la moció i 
per què es porta. Està d acord en què s expliqui al ciutadà que els grups polítics, amb 
representació al Parlament de Catalunya no estan d acord i que per això porten 
aquesta moció. No estan d acord amb la resolució de la Junta Electoral, que no deixa 
als ens locals, i supramunicipals, entre d altres, fer campanya en favor de la 
participació ciutadana com altres vegades. És a dir, això és el que s ha de manifestar 
al ciutadà, que estan en contra de la resolució, que no havia passat mai, com ja s ha 
dit, però que per altra banda han de ser respectuosos i no entrar en la dinàmica 
d enfrontar-se a resolucions judicials i en temes executius i polítics, perquè sinó 
s entraria en una espiral que cada dos per tres amb una resolució judicial sortiria una 
moció. 

El senyor Martorell continua manifestant que no s ha de dir al ciutadà què ha de votar, 
perquè ja ho sap, el que s ha de fer és fomentar la participació. Amb això hi està 
d acord, però no en fer un posicionament dels diferents partits envers l Estatut, 
perquè tots tenen els seus arguments. No vol ofendre ningú, però seria com fer un 
míting perquè surti per ràdio Parets per manifestar la posició de cada grup. Creu que 
es fa un flac favor al ciutadà, perquè el que realment ha d entendre el ciutadà és la 
moció que es presenta al Ple. Entendria que el representant dels socialistes fes un 
discurs envers la posició, però no en una l altra qüestió, perquè desvirtua la moció. 

Al ciutadà li ha d arribar d una manera clara i franca que l Ajuntament no està d acord 
amb la resolució, perquè es vol transmetre el foment de la participació ciutadana als 
ciutadans. Això és el missatge, sinó la moció no té sentit. 

Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i demana a la presidència des de la 
discrepància amb la posició que expressa el portaveu de CiU, que hi hagi la llibertat 
com no pot ser d altra manera en democràcia, que cada grup municipal argumenti en 
funció del comentari que més escaient sembli l opinió que mereix una moció 
determinada i cadascun amb llibertat d explicar allò que més convenient sembli amb 
tota tranquil·litat i amb tota normalitat. Només faltaria que l Ajuntament fos un lloc en 
què no es tingui llibertat d expressió suficient com perquè cada grup exposi en funció 
dels seus arguments l opinió que mereix allò que es porta a discussió, malgrat que a 
vegades i, no és la primera vegada que passa, es recorre a explicar qüestions que 
potser surten o no són directament, únicament i exclusivament aspectes relacionats 
amb el contingut literal d allò que es porta a votació. 

Pel que fa a la metodologia és important que s assentin les bases, perquè no es 
malinterpreti. Si avui resulta que per circumstàncies diverses la literalitat de la moció 
condiciona l exposició, qualsevol altre dia s hauran de cenyir a altres aspectes i no vol 
anar més lluny que en el punt anterior, en què s ha parlat d un projecte de residència i 
centre de dia i s ha acabat debatent també l emplaçament i tota una sèrie d aspectes 
col·laterals i no només estrictament del projecte, ja que forma part de la capacitat 
argumentativa de cadascun dels grups que és irrenunciable. 

Pren la paraula la presidència i manifesta que una cosa són els acords que es 
prenen, que han d estar dins d una legalitat i els acords que es porten respecte a la 
moció que es planteja s ajusten a les resolucions que hi ha hagut en aquest sentit. Un 
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altra qüestió és que la presidència permetrà que cada grup faci el plantejament que 
cregui convenient en les posicions i les exposicions prèvies. No es demana una 
posició de vot, sinó que cada grup, i el grup socialista així ho farà, plantejarà la 
necessitat d un estatut per al país, no demana una posició de vot ni prendran 
decisions en contra del que la Junta Electoral va manifestar, encara que l equip de 
govern manifesta la seva disconformitat respecte a la resolució de no deixar 
incentivar la participació. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el portaveu socialista, el senyor Lucio Gat, i manifesta 
que no vol polemitzar un tema com aquest i les afirmacions del portaveu de CiU 
tenen una interpretació i el senyor Lucio Gat dóna la seva, per tant, no sap quin és 
l interès de no poder explicar el contingut de l Estatut. 

No vol generar més conflicte, simplement en nom seu i del grup socialista indica que 
els hagués agradat expressar què significa l Estatut a les actes del Ple, perquè és un 
honor poder expressar el que suposa el contingut del text del projecte del nou Estatut, 
perquè suposa un avenç històric pel que fa al reconeixement de la singularitat 
nacional de Catalunya, el seu autogovern i el seu sistema de finançament. Són 
elements molt importants per poder-los expressar, matisar i donar l oportunitat a la 
resta de grups d opinar, perquè en aquesta taula hi ha grups que discrepen de la 
posició del grup socialista i hagués estat bé que en la línia del que diu el punt segon: 
Acordar difondre, mitjançant els mitjans de comunicació municipal, el contingut del 

projecte de reforma de l Estatut de Catalunya, la data i els procediments per a la 
votació.

 

Cosa que es fa a través de la ràdio que avui està aquí. No es fa una altra 
cosa que complir amb el punt segon. 

El senyor Lucio Gat manifesta que no vol que s entengui com una debilitat. Al grup 
socialista li agradaria fer l exposició, cosa que no farà i la retira, però vol que quedi 
constància que el grup socialista té seriosos dubtes de quin és l interès de CiU 
perquè els socialistes no facin l exposició del contingut de l estatut, ja que no és una 
posició de vot ni una campanya a favor, perquè les campanyes tenen lloc a través 
dels partits. 

Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que vol defugir dels mals 
entesos que s estan generant des dels diferents grups, però amb el mateix esperit ha 
demanat a la presidència que en l àmbit del que hauria de ser la capacitat 
argumentativa de cadascun dels grups, que poguessin fer ús de la llibertat per poder 
dir allò que sigui més adequat. 

ICV-EA vol manifestar, amb caràcter general, que davant d una convocatòria com és 
un referèndum no poden deixar de dir que és un factor importantíssim per al futur del 
país i per al futur dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i importantíssim per les 
pròpies corporacions municipals, perquè del redactat del nou Estatut també se n 
deriven noves competències, que sacsejaran la vida municipal amb noves 
oportunitats i capacitats d intervenció en molts serveis que afectaran directament a la 
ciutadania. 

El senyor Tarrés no pretén fer una defensa aferrissada de per què Iniciativa està a 
favor del nou Estatut, ja que ho han publicitat per diferents mitjans de comunicació, 
però la situació d avui és una situació sense precedents, en què per primera vegada 
una Junta Electoral Central coarta i talla de socarel la capacitat de les institucions 
públiques de fomentar la participació, és una qüestió que no comparteixen de cap de 
les maneres i ho expressa amb rotunditat. 
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En alguna de les intervencions anteriors han dit que s ha de ser respectuós amb les 
decisions de la justícia i no vol ser irrespectuós en aquest sentit, però per imperatiu 
legal s haurà de complir, però ICV-EA no ho comparteix de cap de les maneres. Fins i 
tot la pròpia resolució que el Tribunal Suprem va acordar que validava l acord i la 
resolució de la Junta Electoral Central és un acord que es va assolir mitjançant una 
votació absolutament fragmentada de tres a dos, per tant, vol dir que entre els propis  
juristes no hi ha gaire acord ni gaire claredat d idees a l hora de veure de manera 
unitària els assumptes que es plantegen i Iniciativa entén que políticament aquestes 
decisions per molt del poder judicial que siguin són decisions mediatitzades per les 
influències de la política en la justícia i és un precedent molt perillós, perquè és la 
primera vegada que en el país institucions que convoquen una consulta ciutadana es 
prohibeix fomentar la participació ciutadana. Sembla Kapkià i una autèntica aberració, 
per això, estan absolutament d acord amb el tercer punt, perquè expressa 
l esmentada discrepància. 

Pel que fa a la resta del que seria del contingut de l acord, el punt primer i segon, no 
pot deixar de manifestar el suport del seu grup, ja que només faltaria que com a 
institució que ha de vetllar per transportar la informació a la ciutadania no fossin 
capaços de fer arribar en aquest cas la informació del referèndum. L Ajuntament 
haurà d assumir i acatar institucionalment els termes previstos per la llei, encara que 
no sigui de rebut, però ho faran perquè així ho han ordenat, malgrat que no ho 
comparteixen en absolut. 

ICV-EA amb independència que comparteix la moció i es cenyeix al text literal no vol 
deixar de dir que estan davant d un moment crucial i important i donen suport a la 
moció en la seva integritat i que el dia 18 de juny és un dia en què la ciutadania ha 
d anar a votar i com a partit polític demana la participació de tothom i com a grup 
polític que fomenta el Sí ho demana en el sentit que el seu grup ho defensa, com no 
podia ser d altra manera. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i subscriu la filosofia que ha transmès el 
regidor d ICV-EA, ja que aquesta era la voluntat que CiU volia exposar. No sap si ho 
han fet millor o pitjor, però aquesta era la voluntat. 

El senyor Martorell reitera que CiU subscriu la totalitat de la moció, després del que 
s ha comentat i parlat  

Pren la paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que han de ser més 
respectuosos amb la valoració de la Junta Electoral i l Ajuntament no pot obligar a dir 
el que ha de fer el ciutadà o no, per això voten en contra de la moció. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 14 (PSC-PM, ICV-EA, NOPP, CiU) 
Vots en contra: 1 (ERC) 
Abstencions:  0 

Per tant i, 

El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar el dijous 30 de març el projecte de 
reforma de l'Estatut de Catalunya, el passat 10 de maig el va ratificar el Senat i es va 
obrir el procés pel qual es convoca la ciutadania de Catalunya a pronunciar-se a 
través del referèndum. 

L'article 56 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que un cop aprovat el 
projecte de reforma per les Corts Generals mitjançant llei orgànica s'ha de procedir a 
sotmetre'l a referèndum positiu de les persones electores de Catalunya. 
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Mitjançant Decret 170/2006 del president de la Generalitat, publicat en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 19 de maig de 2006 es va convocar a referèndum 
el projecte de reforma de l Estatut d autonomia de Catalunya presentat pel Parlament 
de Catalunya i aprovat per les Corts Generals, dins de l àmbit de Catalunya. 

L esmentat  Decret estableix la pregunta que es formularà en la consulta, la data de 
celebració del referèndum i les dates de la campanya electoral. 

Mitjançant resolucions de la Junta Electoral Central de 24 de maig de 2006 i d 1 de 
juny de 2006 es va declarar que, des de la data de la convocatòria, els ajuntaments 
no poden fer actes de campanya d incentivació de la participació en el referèndum, 
sense perjudici de la possibilitat d oferir informació als ciutadans sobre la data de la 
votació, el procediment per votar i els tràmits i requisits del vot per correu, així com 
del contingut de la proposta de reforma de l Estatut. 

Per les raons exposades, 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Informar a la ciutadania del municipi que el proper dia 18 de juny se celebrarà el 
referèndum del projecte de reforma de l Estatut d autonomia de Catalunya, en què es 
formularà la pregunta següent: Aproveu el projecte d Estatut d autonomia de 
Catalunya?

 

2. Acordar difondre, mitjançant els mitjans de comunicació municipal, el contingut del 
projecte de reforma de l Estatut de Catalunya, la data i els procediments per a la 
votació. 

3. Manifestar a la Junta Electoral Central la disconformitat de l Ajuntament de Parets 
amb el contingut de la resolució d 1 de juny de 2006 per la qual s impedeix als 
ajuntaments fer actes de campanya d incentivació de la participació en el present 
referèndum. 

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

El secretari accidental  Vist i plau  
L alcalde     
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