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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: extraordinari 
Data: 17 d octubre de 2006 
Horari: de 20.35 a 21.05 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial  

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d alcalde 
Lucio Gat Lavado, tinent d alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d alcalde 
Josep Llacuna Alonso, tinent d alcalde 
Josep Castells Espinasa, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Ana Fernández Espiñeira, regidora 
Raquel García Mesa, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Anna M. de Agustín de Oro, regidora 
Joan Martorell Mompart, regidor 
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 

Acordar, si escau, l aprovació definitiva de la creació del Consorci del Parc de l Espai 
d Interès Natural de Gallecs i els seus Estatuts.  

Desenvolupament de la sessió 

Acordar, si escau, l aprovació definitiva de la creació del Consorci del 
Parc de l Espai d Interès Natural de Gallecs i els seus Estatuts 

La Presidència manifesta que en la comissió informativa es va explicar la voluntat 
dels diferents departaments que componen el futur Consorci del Parc de l Espai 
d Interès Natural de Gallecs i dels ajuntaments de constituir la creació del Consorci. 

Proposa l aprovació definitiva de la creació del Consorci i dels Estatuts. La principal 
funció del Consorci és la preservació d aquest espai, aquesta és una aposta que ha 
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defensat històricament sempre aquest Ajuntament, la viabilitat i el treball conjunt per 
mantenir aquest espai d interès natural de Gallecs. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que a efectes de la tramitació de 
la creació del Consorci, una vegada que el Ple de l Ajuntament va aprovar inicialment 
la creació i els Estatuts els va sotmetre a informació pública. Han formulat cinc 
al·legacions en aquest Ajuntament, de les quals tres les van presentar dins del termini 
d informació pública i dos fora de termini. També s han presentat al·legacions en 
altres ajuntaments, que formen part del Consorci. 

Els ajuntaments conjuntament amb l Institut Català del Sòl han redactat una proposta 
d acord referent a les al·legacions presentades. Han demanat que es presenti el 
mateix document a tots els ajuntaments amb l informe de les al·legacions 
corresponents i un informe elaborat per l Institut Català del Sòl. 

El Moviment d'Opinió Lliure, el Grup Ecologista Cànem i l Assemblea de Veïns de 
Gallecs han presentat al·legacions en aquest Ajuntament, i principalment sol·liciten 
que dins del Consorci puguin col·laborar i donar entrada a altres entitats, la qual cosa 
consta en l informe que ha elaborat l Institut Català del Sòl. 

La resta d al·legacions fan referència majoritàriament a matèries que es consideren 
més pròpies del desenvolupament de les tasques del Consorci, que no de la 
regulació dels Estatuts. Per aquests motius la proposta d acord només estima una 
al·legació, respecte a l article 13 dels Estatuts sobre el nomenament del director, que 
hi havia un error i hi havia de parlar del nomenament de la Gerència, per això 
s estima parcialment l al·legació presentada pel Moviment d Opinió Lliure i el Grup 
Ecologista Cànem i es proposa la desestimació de la resta d al·legacions. 

El tercer punt de la proposta proposa aprovar definitivament la creació del Consorci 
del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs i els seus Estatuts, i el quart punt 
proposa publicar l'anunci d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província,  en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la corporació. 

Pren la paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que l Ajuntament sempre 
ha estat coherent amb la protecció de Gallecs, no com d altres com el de Santa 
Perpètua, governat sempre per Iniciativa-Verds, en què les fàbriques i les diferents naus 
industrials han trinxat el territori. 

D altra banda, l alcaldessa, la senyora Montserrat Tura, va tenir una actitud erràtica en 
aquesta qüestió quan governava el territori. Per tant, ERC espera que Parets continuï 
mantenint coherència en la creació del Consorci. 

És cert tal com diuen les al·legacions que si Gallecs és viu ha estat per la mobilització 
ciutadana i no per les administracions públiques com la Generalitat de Catalunya, en 
l època Convergent, que no han tingut en compte les reiterades peticions presentades 
sobre aquest espai. Dit això, i atès que es pensen votar conjuntament totes es 
al·legacions, ERC s absté. 

ERC entén que les al·legacions contenen aspectes molt positius i que l esperit s hauria 
de recollir en la gestió del Consorci i en especial el seu grup vol que es tingui en compte 
la lluita mantinguda tots aquests anys pel Grup Cànem per a la preservació de l espai. El 
seu compromís és la coherència i ha estat un exemple per a tots. Per això demana, tal i 
com preveuen els Estatuts, que s incorporin al Consorci tan bon punt com sigui possible. 
Afegeix que també s abstenen en els Estatuts. 

La presidència explica que la proposta tracta d iniciar el funcionament del Consorci i 
l articulat, també preveu buscar les fórmules perquè altres entitats puguin participar 
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activament en el desenvolupament de l objectiu de la preservació de Gallecs, que com 
molt bé ha comentat el representant d ERC, l Ajuntament de Parets sempre ha 
mantingut coherència en aquesta preservació. Afegeix que el fet que al final es creï un 
Consorci és a causa, en gran mesura, de la mobilització popular i als grups que han 
mantingut coherència històrica en la preservació de l espai. 

Per sort és una satisfacció que Gallecs s inclogui dins del Pla d interès natural i es 
preservi de manera definitiva. El Consorci i els Estatuts garantiran la preservació de 
l espai i el manteniment de l activitat que s està desenvolupant. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup està 
totalment d acord i satisfet que s hagi arribat a un acord consensuat amb el benentès de 
tots els pobles que en formen part. 

Aprovar avui definitivament els Estatuts del Consorci del Parc d Interès Natural de 
Gallecs és la fita que es volia aconseguir després de tot el procés. 

CiU se sent part important perquè han arribat fins aquí. Podria parlar extensament sobre 
per què no s ha arribat abans a un acord com el d avui, però incideix que CiU se sent 
molt satisfet de l acord i, sobretot, perquè els municipis conjuntament amb l Institut 
Català del Sòl han presentant un document, en què consta l informe relatiu a les 
al·legacions presentades i l acord que al final es pren, ja que demostra una vegada més 
que tots els municipis, amb diferents colors polítics, tenen la voluntat que el Consorci tiri 
endavant i es preservi. 

Han d incidir que sempre hi ha hagut mobilització ciutadana i CiU també hi ha estat. Hi 
ha hagut municipis com el de Parets que ha format part del primer Consorci juntament 
amb el de Mollet fa molt temps enrere i que ara es recullen els seus fruïts. 

La proposta ha estat un guany que ha aconseguit la societat civil en conjunt i que 
evidentment pot ser millorable, però el primer pas és crear el Consorci i els Estatuts. 
Molts dels punts que es presenten com al·legacions possiblement més endavant 
s incorporaran i altres formen part del que posteriorment desenvoluparà el Consorci. CiU 
està totalment d acord que s aprovin els Estatuts. 

La presidència indica que algunes de les al·legacions demanen l ampliació i la 
participació de més membres. L article 1, apartat 2 dels Estatuts del Consorci diu que el 
nombre de membres podrà ser ampliat amb l'admissió d'altres entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d interès públic concurrents amb 
l objecte i les finalitats del Consorci. 

Per tant, algunes de les entitats que demanen participar-hi, una vegada que entri en 
funcionament el Consorci de ben segur i tal com preveuen els Estatuts es buscaran els 
canals adequats i l Ajuntament de Parets es compromet a què aquestes persones 
tinguin incidència en la participació, ja que les entitats i l Ajuntament de Parets han estat 
els màxims defensors de la preservació de Gallecs. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup va 
votar a favor en el moment de l aprovació inicial, perquè des de sempre i des d abans 
que existís el Consorci actual, han defensat que el Consorci és la millor figura per 
preservar, desenvolupar i conservar aquest espai i els seus valors. Sempre ho han 
defensat, encara que alguns partits polítics i d altres grups no han defensat la necessitat 
de l existència del Consorci en moments determinats. 

El NOPP va expressar el dia de l aprovació inicial dels Estatuts que s estudiï i s informi al 
Ple o a les comissions informatives de com es pensa reordenar el tema del Consorci 
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actual, perquè es crea un nou Consorci sobre un que ja existeix. És un tema important a 
tenir en compte. 

És evident que la postura històrica de l Ajuntament de Parets del Vallès és defensar 
l espai, que en el seu dia es va expropiar, i que ha conservat íntegrament, cosa que 
altres municipis no han fet. 

La senyora Martí recorda que la Comissió per a la Defensa de Gallecs va néixer a 
Parets, en el local del cafè de baix que ara l Ajuntament ha llogat. 

Molts ciutadans de Parets han defensat la necessitat de preservar Gallecs. Algunes de 
les persones que han presentat al·legacions com el senyor Lluís Ansó, va estar a l inici 
de la defensa de Gallecs, quan es va constituir la Comissió per a la Defensa de Gallecs. 

El senyor Ansó ha presentat al·legacions com d altres grups que porten molt temps 
lluitant en diferents fronts, cadascú defensa la postura que creu més convenients. 

Del conjunt de les al·legacions presentades hi ha sis punts de les quatre al·legacions 
que tenen molt bona intenció, per això el NOPP creu que en el moment oportú s haurien 
de recollir, perquè les persones que les han presentant porten molts anys en la lluita per 
a la defensa de Gallecs i és bo que es tinguin en compte, perquè segur que enriquiran el 
contingut dels Estatuts i el desenvolupament del Consorci. 

La senyora Martí pregunta si la voluntat de l equip de govern de l Ajuntament de Parets 
és defensar en el futur la incorporació dels esmentats punts. En cas afirmatiu el NOPP 
votarà a favor, i en cas negatiu, s abstindran, encara que seria bo valorar-lo, ja que són 
punts de les al·legacions que aporten coses als Estatuts i també en el desenvolupament 
del Consorci. 

En una al·legació es demana la creació de la figura del Consell Assessor, la qual cosa 
és bona, ja que conflueixen un munt d interessos en l entorn, i aportaria bones coses  la 
seva creació en un futur. 

Un segon punt de l al·legació demana que les sessions plenàries siguin públiques, la 
qual cosa és bona. Una altra qüestió són els equivalents a les juntes de govern, però les 
sessions plenàries, en què probablement es discutiran assumptes de tot l àmbit i de 
temes que impliquen les persones que hi viuen, les persones que volen desenvolupar 
una activitat, seria una cosa bona, ja que els plens dels ajuntaments són públics i es 
dóna la possibilitat d intervenir. 

Els Estatuts ja preveuen que el nombre de membres es pot ampliar. Les al·legacions 
demanen que s ampliï, o sigui, que s ha de passar de la voluntat a la part executiva, 
perquè és evident que en podrien formar part més entitats de les previstes en els propis 
Estatuts. El quart punt de l al·legació demana l ampliació del Consell Plenari és una 
proposta, que es presenta amb molt bon seny, perquè els Estatuts en aquest aspecte 
són una mica restrictius, probablement perquè són fruït d una primera redacció i en 
principi el Consell Plenari només està format pels membres de les institucions de 
l Ajuntament i la Generalitat. Estaria bé que estiguessin les ADF, els grups ecologistes i 
l Associació de Veïns del propi poble de Gallecs, que és una associació que ha 
desenvolupat sempre una lluita a favor de la defensa de Gallecs malgrat les 
discrepàncies i el problemes en l evolució del tema. Afegeix que el NOPP entén que les 
institucions deuen a aquests grups un respecte, perquè des de la seva solitud moltes 
vegades han cobert la defensa que institucionalment no s ha fet de Gallecs en 
determinats períodes. 

El cinquè punt d una de les al·legacions tracta sobre les funcions del Consorci, que en 
pot tenir moltes, però de les al·legacions es traspua preocupació per la situació dels 
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contractes d arrendament, de les explotacions de les cases i les masies, perquè tothom 
des del moment de l explotació està en una situació de molta precarietat, així com en el 
seu dia l Ajuntament de Mollet va fer algun tipus de cobertura jurídica a les persones que 
cultivaven determinats espais, no estaria de més que aquesta fos una de les 
preocupacions del Consorci. 

Una sisena qüestió tracta sobre el nomenament del gerent, tema que coincideixen totes 
les al·legacions. Es demana que s inclogui en el Estatuts i que sigui mitjançant un 
procediment basat en els principis de capacitat, mèrits, publicitat, igualtat i lliure 
concurrència. Està bé que sigui així, perquè es fuig de la qüestió que pugui produir-se 
algun nomenament a dit o un nomenament d un càrrec polític. Valdria la pena que el 
gerent, això és el que traspua de les al·legacions, sigui un lloc de treball que predomini 
l aspecte tècnic i professional, que no pas una situació de càrrec de confiança. 

El NOPP ha recollit de les al·legacions els esmentats sis aspectes, que són aportacions 
bones, alguna altra no l ha recollit, però aquests sis seria bo que estiguessin en la ment 
de tothom i repeteix el que ha dit al començament, que si la voluntat de l equip de 
govern és incorporar l esperit dels sis punts en el desenvolupament dels Estatuts, el 
NOPP vota a favor, en cas contrari s abstindrien en el benentès que estan totalment a 
favor de l existència del Consorci, però qüestionen alguns dels punts en el sentit que 
abans ha apuntat. 

La presidència indica que tal com ha manifestat al representant de Convergència, la 
voluntat palesa d aquest Ajuntament és la preservació de l espai i la lluita per a la 
defensa de Gallecs, la qual cosa ha estat històricament molt clara i contundent i es 
continuarà en aquesta mateixa. Insisteix en què la participació d altres entitats ajuda a 
què aquest espai tingui la funció que tindrà definitivament. La voluntat de l equip de 
govern és defensar la màxima implicació ciutadana dels col·lectius en la defensa de 
Gallecs. 

La presidència continua exposant que l antic Consorci quedarà absorbit pel futur 
Consorci i la decisió dels membres que en formen part és la integració del personal i 
dels projectes actuals en el futur Consorci. 

Respecte a la proposta sobre que els Estatuts prevegin l'existència d'un òrgan 
complementari, un Consell Assessor, manifesta que no hi cap impediment jurídic 
perquè es creï després de la constitució del Consorci un òrgan de participació 
d'aquestes característiques. És a dir, la pròpia al·legació manifesta aquesta voluntat, 
voluntat que en aquests moments es traspua en la resposta de les al·legacions. 
L equip de govern i els representants del Consorci demanaran que el Consell 
Assessor es tiri endavant. Afegeix que és lògic i normal que les sessions del Consell 
Plenari siguin obertes. 

Respecte a l ampliació del Consorci, ha de dir que els Estatuts ja ho preveuen i 
l Ajuntament de Parets insistirà que es realitzi l ampliació i més quan es tracta de 
col·lectius que han defensat Gallecs.  

Respecte al tema de les funcions i els contractes es tindran en compte en el 
desenvolupament d un futur Pla especial, que ha de tenir en compte les diferents 
realitats d aquest espai com són els contractes d arrendament, les explotacions de les 
cases i les masies i les persones que cultiven determinats espais. L equip de govern 
defensarà que al front hi hagi una persona de vàlua professional contrastada. Hi ha 
assumptes en què poden haver matisos, però històricament no hi ha hagut mai 
matisos en la defensa de Gallecs a l Ajuntament de Parets, sinó elements 
contundents per a la defensa i preservació i no potser d una altra manera que el futur 
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Consorci tingui en el seu esperit la voluntat de preservació i el màxim de consens de 
participació ciutadana i que altres col·lectius ajudin a què realment la preservació 
tingui un contingut ecologista i d interès natural de Gallecs. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que el seu grup ja va 
manifestar en l aprovació inicial del Consorci i els Estatuts, que era un moment de 
satisfacció perquè per primera vegada es posava sobre la taula el que havia estat 
una llarga reivindicació, no pas exclusiva de les administracions, perquè hi ha hagut 
diferents posicions i colors polítics al llarg del temps, sinó sobretot una llarga 
reivindicació en bona mesura fruït de la mobilització social i ciutadana, que 
representen algunes de les entitats que han aportat al·legacions a la proposta inicial i 
també d altres persones anònimes, amb noms i cognoms familiars en ocasions i a 
vegades no tant, que també al llarg dels anys en la seva lluita diària i quotidiana amb 
les seves accions puntuals i concretes han aconseguit mantenir sempre a l aparador 
de les decisions a prendre, la necessitat de prendre decisions en la línia de preservar 
Gallecs. En aquest sentit ICV-EA reitera novament com va dir en aquells moments 
que avui és un bon moment, en què es fa un pas important per consolidar el que ha 
estat la defensa col·lectiva, ciutadana de l àmbit de Gallecs. 

A causa del temps polític que viuen en aquests moments s ha d anar més de presa 
del que hauria estat el desitjable per aprovar els Estatuts i renovar l aprovació de la 
constitució del Consorci. Si haguessin tingut més temps probablement amb 
tranquil·litat es podrien haver incorporat alguns dels punts que es manifesten en les 
al·legacions i que de ben segur, no només pel seu esperit, sinó pel seu propi 
contingut són de sentit comú i ICV-EA com a força política que ha estat compromesa 
històricament i sempre a nivell local amb aquesta Administració i com agrupació 
política en la defensa de Gallecs, vol assumir el repte que en la mesura que tingui 
capacitat d incidir en el futur Consorci defensarà les al·legacions que avui s han 
presentat, aquesta és la voluntat. No obstant això, i reconeixent que la posició 
històrica d aquest Ajuntament més enllà de colors polítics ha estat la defensa a 
ultrança de la preservació de Gallecs, quan es parla de la Constitució del Consorci es 
parla d un àmbit més enllà del municipal, que afecta també a altres administracions i 
altres àmbits territorials i la incertesa fa pensar què el que pot haver passat en el 
passat fa que es vingui al cap quan pensen en el futur, perquè tampoc saben 
exactament quin serà el futur polític d algunes administracions, que estan convidades 
a ostentar el cinquanta per cent de representativitat en el Consorci, ni tan sols 
l evolució que podran tenir els diferents ajuntaments. Saben que ha existit 
mobilització ciutadana, gràcies a ella s ha arribat fins aquí, però ara són les 
administracions públiques les que han de tirar endavant la preservació del gran 
patrimoni de l espai natural, amb aquests grans valors. 

Reitera que l esperit de les al·legacions és positiu. Hauria estat interessant, positiu i 
enriquidor, recollir-les en aquests moments. El temps polític fa que totes les 
administracions i ajuntaments implicats hagin d aprovar definitivament la proposta per 
tirar endavant el Consorci al més aviat possible, la urgència s ho val, però ICV-EA 
creu que hi ha alguns aspectes que en aquesta fase d aprovació no es recullen. 
L alcalde ha expressat abastament el compromís de l equip de govern, del qual el seu 
grup també en forma part i han demostrat al llarg del mandat, que són 
corresponsables, però també ha de dir en honor a la veritat que no es pot fer 
corresponsable del que puguin decidir altres àmbits territorial, per això i encara que 
sigui per curar-se en salut i com a mostra que el compromís d ICV-EA en el si del 
Consorci futur és la defensa de la incorporació de les esmenes que tenen el sentit 
comú que hi hagi un òrgan de participació com és un Consell Consultiu, i com el 
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sentit comú significa obrir a la participació a les entitats presents al territori i que han 
lluitat per la seva preservació, simplement perquè això no està escrit i no es té temps 
d escriure-ho, per deixar constància que el seu compromís hi és, ICV-EA s absté. 

Pren la paraula el portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i manifesta que el 
seu grup celebra haver arribat a aquest punt, que ha estat gràcies al moviment 
ciutadà i a les institucions. La proposta d avui és una bona notícia, sobretot per 
aquelles persones i entitats que d alguna manera han treballat i lluitat perquè no es 
produeixin amenaces a l espai de Gallecs i per arribar al que s ha arribat avui, que és 
buscar una fórmula per tenir més cobertura legal i defensar aquest espai tan 
important i amb tanta influència des del punt de vista del medi natural als municipis 
afectats. 

Les votacions  han estat les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions:  2 (ICV-EA, ERC) 

Per tant i, 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 6 de juliol de 2006 va aprovar la creació del 
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs i  els seus estatuts, i ho va 
sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies a efectes de possibles 
al·legacions o suggeriments al respecte.  

L acord esmentat va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
17 juliol de 2006 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 21 de juliol de 
2006. 

Durant el termini d'informació pública han presentat escrits d'al·legacions el Moviment 
d opinió Lliure, Grup ecologista Cànem i l Assemblea de Veïns de Gallecs, i, amb 
posterioritat, fora de termini, escrits de l Assemblea de Veïns de Gallecs i del senyor 
Lluis Ansó i Landa. 

El Consell Comarcal no ha presentat cap suggeriment o al·legació en relació amb 
l article 315 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

Vist l Informe redactat per l Institut Català del Sòl.  

Atès que de l'anàlisi de les al·legacions presentades dins del termini es desprèn el 
següent: 

I. El Moviment d'Opinió Lliure al·lega, en resum, el següent: 

a) Proposa que les entitats privades sense afany de lucre amb objecte 
concorrent, hi quedin integrades automàticament, en el termini màxim de sis 
mesos, respectant el criteri de màxima representativitat 

b) Cal establir els criteris de participació dels altres membres que s'hi integrin 

c) Proposa que de moment el Consorci només tingui competències 
urbanístiques, en funció del seu lligam amb el PDU 

d) Proposa l'existència d'un consell assessor 

e) Proposa una nova composició dels òrgans en funció de l'al·legació a) 
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f) Les sessions del Ple haurien de ser públiques 

g) Posa de manifest l'error de l'article 13.f on es parla de director en comptes de 
gerent 

h) Vol que es reguli la designació del gerent en funció de criteris de mèrit i 
capacitat i no de confiança política 

i) Dins del patrimoni del Consorci proposa incloure els terrenys ocupats pel 
camp de tir al plat 

j) Quan no sigui un consorci urbanístic cal disminuir la representativitat del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP). 

k) Encara que no sigui un consorci de naturalesa local, proposa aplicar-hi 
supletòriament la normativa de règim local 

l) La persona que exerceixi les funcions de secretaria, ha d'ésser funcionari local 
amb habilitació de caràcter nacional 

Respecte a les al·legacions a), b) i e) han de ser desestimades. D'una banda els 
propis estatuts del Consorci ja preveuen la possibilitat que s'hi puguin integrar altres 
entitats públiques o privades sense ànim de lucre. De l'altra, l'inici de negociacions 
amb altres entitats siguin públiques o privades, per establir criteris, participacions, 
representacions, etc., suposaria un retard important en la constitució del Consorci.  

També és criticable la proposta d'integració "automàtica" que atempta contra la 
naturalesa voluntària dels consorcis. També s'ha de dir que els criteris de participació 
d'entitats que eventualment es puguin integrar en el Consorci han de ser negociats 
amb cadascuna de les entitats i és difícil establir uns criteris a priori per la diversitat 
de les persones jurídiques que poden estar-hi implicades. 

L'al·legació sobre la proposta que el Consorci en una primera etapa només tingui 
competències urbanístiques, també ha de ser desestimada. Precisament els 
municipis, en el procés que hi va haver durant l'elaboració i formulació del PDU, van 
insistir en la necessitat que aquest Consorci no tingués competències urbanístiques i 
així ho recullen els estatuts. 

Respecte a la proposta que els estatuts prevegin l'existència d'un òrgan 
complementari, un consell assessor, no hi cap impediment jurídic perquè un òrgan de 
participació d'aquestes característiques pugui ser creat després de la constitució del 
Consorci. 

Sobre la possibilitat que les sessions del Consell plenari siguin públiques, malgrat que 
aquesta opció pugui ser respectable, no es considera oportú que sigui d'aquesta 
manera per tal de facilitar l'agilitat i l'eficàcia dels òrgans del Consorci, tot això sense 
perjudici de la publicitat que correspongui als acords adoptats per aquest òrgan, per 
la qual cosa aquesta al·legació també ha de ser desestimada. 

Sí que té raó l'entitat al·legant quan palesa l'error que hi ha a l'article 13.f dels estatuts 
on es fa referència al director, quan hauria de parlar de gerent. Aquesta al·legació ha 
de ser estimada. 

També fa determinades consideracions sobre la manera de designar la persona que 
hauria d'ocupar la Gerència. No són els estatuts el millor lloc per establir aquests 
criteris, sinó que és en la relació de llocs de treball on s'han de concretar aquestes 
circumstàncies. Procedeix desestimar aquesta al·legació. 
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Respecte a la inclusió en el patrimoni del Consorci dels terrenys que estan 
actualment ocupats pel camp de tir al plat, no hi ha dubte que aquesta inclusió es 
produirà perquè forma part del Parc i dels terrenys que l'Incasol cedirà al Consorci. 

Segons els plantejaments de l'al·legant en una segona fase, quan el consorci perdi la 
seva naturalesa urbanística, proposa que disminueixi la representativitat del DPTOP. 
Aquesta al·legació ha de ser desestimada  ja que respecte als membres de la 
Generalitat de Catalunya, aquest Ajuntament no té possibilitat de dir-hi res, perquè 
només la Generalitat de Catalunya, com a membre del consorci, pot dir alguna cosa 
sobre els seus representants en els òrgans del Consorci. 

També al·lega que al Consorci se li apliqui supletòriament la normativa de règim local 
i que la persona que exerceixi les funcions de Secretaria sigui un funcionari local amb 
habilitació nacional. Com reconeix el propi al·legant el Consorci és de naturalesa 
autonòmica, per la qual cosa les seves al·legacions han de ser desestimades. 

II. El Grup Ecologista Cànem al·lega, en resum, el següent: 

a) Proposa que la possibilitat que preveuen els estatuts d'ampliar el Consorci 
amb noves persones jurídiques esdevingui una obligació, que l'ampliació 
sigui acordada per majoria simple i que els estatuts prevegin el percentatge 
de participació.  

Aquesta al·legació ha de ser desestimada pels mateixos motius que s'han 
esgrimit en resposta als escrits d'al·legacions I. 

b) Creuen que l'establiment de contractes d'arrendament per a explotacions, 
cases i masies hauria de ser una funció del Consorci.  

Aquesta al·legació ha de ser desestimada perquè és el Consorci qui ha de 
decidir-ho en l'administració del que serà el seu patrimoni  i també cal estar 
d acord amb el que estableixi el PE. 

c) Proposen l'existència d'un consell consultiu.  

Aquesta al·legació ha de ser desestimada Respecte a la proposta que els 
estatuts tinguin en compte l'existència d'un òrgan complementari, un consell 
consultiu.  perquè no hi cap impediment jurídic perquè un òrgan de 
participació d'aquestes característiques pugui ser creat després de la 
constitució del Consorci. 

d) Creuen que el DPTOP no hauria de tenir representació en el Consorci o si 
en té que sigui més petita, i que la presidència hauria de ser del conseller 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o del de Medi Ambient i Habitatge.  

Aquesta al·legació ha de ser desestimada pels mateixos motius que els 
emprats en les al·legacions anteriors. 

e) Proposen que les sessions del Ple del Consorci siguin públiques.  

Aquesta al·legació ha de ser desestimada igual que ho ha estat l'al·legació 
I.f). 

f) Constaten l'error de l'article 13.f) en relació a la gerència. Ha de ser 
estimada. 

g) Diuen que caldria afegir a la Comissió Executiva un membre de les 
associacions representatives de moviments socials.  
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Aquesta al·legació ha de ser desestimada perquè es considera que en els 
òrgans de govern o executius del Consorci només hi han de ser 
representades les entitats que en formen part. 

h) Manifesten que la designació de la gerència ha d'estar subjecte als mateixos 
requisits que es proposen a l'al·legació I.h). Pels mateixos motius ha de ser 
desestimada. 

Les dues al·legacions presentades fora de termini per l'Assemblea de veïns 
de Gallecs (representada per Martín Martín Rodríguez) i pel senyor Lluís 
Ansó Landa reprodueixen, més o menys idènticament, al·legacions dels 
escrits presentats per altres persones, per la qual cosa en cas que 
haguessin estat presentades dins de termini també serien desestimades. 

Atesos els articles 312 i següents del Reglament d obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Moviment d'Opinió Lliure i 
Grup Ecologista Cànem en relació a l'article 13.f) del estatuts del Consorci del Parc 
de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs que quedarà redactat amb la següent 
modificació: 

f) Nomenament de la Gerència. 

2. Desestimar la resta de les al·legacions pels motius exposats en el preàmbul 
d'aquest acord. 

3. Aprovar definitivament la creació del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural 
de Gallecs i els seus Estatuts. 

4. Publicar l'anunci d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província,  en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Corporació i fer-hi 
constar la referència del Butlletí Oficial de la Província en què l Ajuntament de Mollet del 
Vallès hagi publicat els estatuts. 

Annex 

INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L ACORD D APROVACIÓ 
INICIAL DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC D INTERÈS NATURAL DE 
GALLECS, ADOPTAT PELS AJUNTAMENTS DE MOLLET DEL VALLÈS, SANTA 
PERPÈTUA DE MOGODA, LLIÇÀ DE VALL, MONTCADA I REIXAC, PARETS DEL 
VALLÈS I PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

 

La Cooperativa Agrària de Palau Solità i Plegamans, el Grup Municipal de l Entesa per Mollet  
(EPM), el Moviment d Opinió Lliure (MOLL), l Associació de veïns de l Espai Rural de Gallecs, 
el Grup Ecologista Cànem 

 

Ecologistes en Acció, Unió de Pagesos de Catalunya, 
l Assemblea de veïns de Gallecs, i el senyor Lluís Ansó i Landa, han presentat, 
respectivament, al·legacions a l acord d aprovació inicial dels Estatuts del Consorci del Parc 
d Interès Natural de Gallecs, adoptat per l Ajuntament de Mollet del Vallès. 

Fins la data d avui, i tenint en compte que als Ajuntaments de Lliçà de Vall i Montcada i Reixac 
no ha finalitzat el termini d informació pública, i que resta pendent que l Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda ens remeti les al·legacions que s han presentat al seu municipi, tenim 
constància que alguns dels al·legants a dalt esmentats, han presentat als Ajuntaments de 
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Palau-Solità i Plegamans i Parets del Vallès, idèntics escrits que els presentats a l Ajuntament 
de Mollet del Vallès. 

El contingut i sentit de la totalitat dels escrits presentats és molt similar, i bàsicament versen 
sobre els següents punts:  

 

Participació d altres entitats i associacions en el Consorci, bé com a membres del 
propi Consorci amb representació als òrgans de govern, o bé mitjançant la creació 
d un tercer òrgan de caràcter assessor  consultiu. 

 

La resta d al·legacions fan, majoritàriament referència, a matèries que no han d ésser 
regulades en els Estatuts del Consorci, atès que es tracta d assumptes que caldrà 
resoldre pel propi Consorci un cop constituït, o bé que queden fora del seu àmbit de 
competencial. 

Pel que respecte a les al·legacions referides a la participació d altres entitats en el Consorci

 

s haurien de desestimar, argumentant que el Consorci és un òrgan de caràcter associatiu i 
naturalesa voluntària, en el qual estan plenament representats tots els ens territorials afectats, 
i afegint que la possibilitat de participació d altres entitats queda suficientment garantida en el 
text dels propis Estatuts, que en el seu article 1, ap. 2 i 3, estableix expressament aquesta 
possibilitat d admissió de nous membres, i els mecanismes i condicions per fer-la efectiva. 

Pel que fa la resta d al·legacions (règim de les llicències de conreu, procediment de 
designació del Gerent, establiment de contractes d arrendament per explotacions,...), i tal i 
com ja s ha esmentat,, són matèries que no són pròpies de ser recollides en el text estatutari, 
per la qual cosa, s haurà de respondre en aquest sentit, i afegint que alguns d aquests temes 
seran objecte d acords posteriors a adoptar pel Consorci ja constituït. 

Barcelona, 19 de setembre de 2006 

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

El secretari accidental  Vist i plau  
L alcalde    

http://www.parets.org

