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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 6 de juliol de 2006 
Horari: de 20.40 a 23 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 
José Antonio Morguí Castelló, regidor 
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 

Domingo Cepas Muñoz, regidor  

Ordre del dia 

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

2. Ratificar, si procedeix, el Decret d Alcaldia referent a comparèixer com a part 
interessada recurs contenciós número 32/2006. 

3. Donar compte de l acord de cooperació amb l Àrea d Educació de la Diputació 
de Barcelona per endegar el Projecte educatiu de ciutat . 

4. Aprovar, si correspon, la constitució del Consorci Govern Territorial de Salut 
del Baix Vallès i els seus Estatuts. 

5. Aprovar, si correspon, la constitució del Consorci del Parc de l Espai d interès 
natural de Gallecs i els seus Estatuts. 

6. Designar, si escau, els representats municipals al Consell d Administració de 
la societat municipal Habitaparets, SL . 

7. Precs i preguntes. 
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Pren la paraula la presidència i manifesta que a continuació abans d iniciar la 
sessió, el secretari llegirà el manifest de suport i de condol del plenari per 
l accident que va tenir lloc en el metro de València, en què han perdut la vida 42 
persones, que té el text següent: 

Arran de l accident de dilluns passat, dia 3 de juliol, al metro de València en què 
van perdre la vida 42 persones, el Ple de l Ajuntament de Parets del Vallès 
acorda: 

Primer. Expressar el nostre sincer condol als familiars de les víctimes d aquest 
tràgic accident i fer-lo extensiu a tota la ciutadania de València i de Torrent. 

Segon. Fer arribar el sentiment de solidaritat i afecte col·lectiu del poble de Parets 
del Vallès als qui pateixen el dolor per la pèrdua irreparable dels seus familiars, 
amics i companys a conseqüència del sinistre. 

Tercer. Manifestar el desig que les persones que han resultat ferides en aquest 
lamentable accident es restableixin ràpidament i completament. 

Quart. Transmetre el reconeixement i agraïment a totes les persones que s han 
mobilitzat arran de la tragèdia per ajudar els afectats i intentar pal·liar les 
conseqüències del sinistre. 

Cinquè. Traslladar el present acord als ajuntaments de València i de Torrent com 
a mostra de condol i de solidaritat amb les víctimes i familiars, alhora que volem 
transmetre a tota la ciutadania valenciana la força i la serenor necessàries per 
superar la tragèdia.

  

Desenvolupament de la sessió 

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

Per unanimitat s aprova l esborrany de l acta del dia 8 de juny de 2006.  

2. Ratificar, si procedeix, el Decret d Alcaldia referent a comparèixer 
com a part interessada recurs contenciós número 32/2006 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix el Decret d Alcaldia número 32/06, interposat 
per l Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC), 
contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, de data 9 de maig de 2005, per la qual es procedeix a 
l aprovació definitiva del Pla director urbanístic de l ACTUR Santa Maria de 
Gallecs de Mollet del Vallès. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que no sap si 
és preceptiu o no, però a l igual que en el Decret consta la designació del 
procurador, estaria bé que també es nomenés l advocat en la defensa dels 
recursos. 

La presidència indica que es tindrà en consideració i que no hi ha cap problema 
en què en el Decret constin els advocats. 

Explica que en funció del contingut del recurs el porten els serveis jurídics del 
propi Ajuntament i si el tema és significatiu i important es designa un lletrat 
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vinculat i especialitzat en el tema que tracti el contenciós. Afegeix que en el 
moment que es tingui la designació del lletrat se n donarà compte, perquè tinguin 
coneixement del lletrat que defensa l Ajuntament en el recurs interposat per 
l Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, ratifica el Decret següent: 

Atès el recurs contenciós administratiu número 32/06, interposat per l Associació 
per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC), contra la resolució 
del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, de data 9 de maig de 2005, per la qual es procedeix a l aprovació 
definitiva del Pla director urbanístic de l ACTUR Santa Maria de Gallecs de Mollet 
del Vallès. 

Atès allò que disposa l article 51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, i l article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d abril, 
reguladora de les bases de règim local, que atorga competències als alcaldes per 
exercitar accions judicials i administratives en cas d'urgència. 

Resolc: 

1. Comparèixer com a part interessada en la Secció Tercera del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu número 32/06, 
interposat per l Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya 
(ADENC). 

2. Designar la procuradora Rosario Sáez Buil, perquè assumeixi la representació 
de l esmentat recurs. 

3. Ratificar aquest Decret pel Ple de l Ajuntament. 

Parets del Vallès, 2 de maig de 2006

  

3. Donar compte de l acord de cooperació amb l Àrea d Educació de la 
Diputació de Barcelona per endegar el Projecte educatiu de ciutat

 

Pren la paraula el regidor d Educació, el senyor Torio, i dóna compte de l acord de 
col·laboració, en el qual la Diputació de Barcelona inclou l Ajuntament de Parets 
del Vallès en les ciutats que posen en marxa un Projecte educatiu de ciutat, entre 
trenta i quaranta ciutats, que parteixen de la base de les ciutats educadores de les 
quals formen part des de l any 1990. 

L important de l idea és donar un pas més enllà des de la vessant educativa de 
l Ajuntament de Parets, amb institucions i entitats rellevants del poble i juntament 
amb la Diputació de Barcelona, que lidera i coordina el projecte, que neix amb 
l ambició de transformar l educació en un dels elements estratègics del 
desenvolupament del municipi. S ha de tenir en compte que el coneixement és un 
valor transversal que s ha d aplicar amb una visió estratègica de tots els àmbits de 
la ciutat. 

L esmentat projecte educatiu ha de ser la definició de les línies polítiques i accions 
prioritàries de Parets pel que fa a l educació i s ha d entendre que tot el poble 
educa i tot el poble és susceptible de rebre educació al carrer, en les botigues, en 
la forma com es resolen els conflictes. 

Els objectius del Projecte educatiu de ciutat són els següents: 
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Aconseguir la participació activa i responsable de tota la ciutadania, i 
emfatitzar la dimensió social de l'educació i potenciar un compromís 
estable dels agents socials. 

 

Promoure un esforç d'anàlisi i un marc de reflexió i debat per identificar els 
reptes del futur de l'educació a la ciutat davant els canvis tecnològics, 
econòmics, socials, culturals i institucionals. 

 

Construir el consens entre totes les institucions i les entitats involucrades 
en relació a l'opció educativa de futur i els àmbits d'acció prioritaris per 
assolir-la. 

 

Desenvolupar les accions adequades per millorar la igualtat d'oportunitats i 
el respecte a la diversitat. 

 

Adequar les diverses possibilitats de formació professional a les 
necessitats actuals i futures de l'entorn productiu de ciutat. 

 

Formar la ciutadania en l'ús sostenible dels recursos i promoure un 
ecosistema urbà integrat i coherent que millori la qualitat de vida de les 
persones 

El senyor Torio explica que el projecte s engega ara. Durant quatre mesos els 
tècnics de la Diputació conjuntament amb els ciutadans de Parets i amb els 
tècnics de l Ajuntament de Parets del Vallès faran una anàlisi de la situació i una 
fase de diagnosi per establir mapes socioeducatius, mapes de visió de ciutat i una 
vegada que s hagi portat a terme la fase d anàlisi es presentarà a la ciutadania 
segurament al mes de febrer. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i dóna suport al 
projecte. Indica que els professionals de l educació han comentat que avui en dia 
en les generacions que pugen comencen a haver predelinqüents, que cal educar-
los. Per tant, ja que malauradament el poble no dóna a l abast o no s arribaria al 
nivell que cal, aquesta ajuda exterior potser profitosa. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup està 
totalment d acord amb el projecte. Poder participar i estar dintre del projecte és 
important. Calia coordinar i estructurar noves idees i incloure dintre d aquestes 
noves idees i àmbits les persones que tinguin a veure d una manera directament o 
indirectament, amb les tasques i actuacions educatives. És un bon pas i participar 
en aquest projecte enriquirà com a poble i ciutat. Per això, encara que sigui un 
donar compte CiU està totalment d acord amb el projecte. 

El senyor Martorell continua exposant que és important aprofitar les subvencions 
de la Diputació per a aquests tipus de projecte i si són educatius millor. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el títol que 
diu: Projecte educatiu de ciutat , segurament en el cas de Parets, hauria de dir: 
Projecte educatiu de poble , perquè Parets és un poble i no una ciutat. 

Una vegada que han llegit el document observen que és un escrit ple de paraules 
políticament correctes i cada dia la utilització de paraules políticament correctes 
allunyen més de la població. Per exemple si es llegeixen alguns dels objectius que 
es proposen com: Aconseguir la participació activa i responsable de tota la 
ciutadania, i emfatitzar la dimensió social de l'educació i potenciar un compromís 
estable dels agents socials ; ningú pot estar en contra d aquest objectiu, però 
només són paraules políticament correctes. 
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Un altre objectiu diu: Formar la ciutadania en l'ús sostenible dels recursos i 
promoure un ecosistema urbà integrat i coherent que millori la qualitat de vida de 
les persones ; són  una pila de paraules políticament correctes, per després 
acabar amb alguna subvenció o l adjudicació d un estudi. 

El NOPP entén que hi ha massa paraules i pocs fets en el tema de l ensenyament, 
i la gent arriba un moment que no les entén. 

La senyora Martí indica que en la pàgina tres del document diu: Aquest procés 
permetrà la configuració dels dos eixos impulsors del projecte: el Consell Directiu i 
el Consell Assessor.

 

Manifesta que si a sobre s ha de nomenar un Consell 
Directiu i un Consell Assessor, s ha de tenir en compte que hi ha un Consell 
Escolar Municipal, que hauria de gestionar i tirar endavant el projecte. Al final el 
projecte acaba amb una subvenció de 9.180 

 

i pregunta a què es destinaran i en 
què es col·locarà l esmentat import, si s adjudicarà per fer un estudi o si serviran 
per pagar el sou d una persona que realitza alguna tasca. Aquesta qüestió seria 
bo de saber-la. El NOPP no està en contra d aquest tipus d iniciativa, però s ha de 
racionalitzar i posar més sentit comú per no duplicar esforços i no redactar 
documents, que reiteren tot un seguit de paraules políticament correctes. 

La senyora Martí manifesta que qualsevol esforç que es faci per millorar 
l educació és positiu, encara que seria bo que es clarifiqui en què es destinen els 
9.180 , i pregunta pel paper que té el Consell Escolar Municipal en el projecte, si 
es nomena el Consell Directiu i un Consell Assessor. 

El regidor de Cultura, el senyor Torio indica que la representant del NOPP té una 
manera molt peculiar de posar-se a favor d alguns dels projectes. Tot seguit 
explica que la Diputació de Barcelona ha fet el projecte marc, el qual ha 
desenvolupat la ciutat de Barcelona, Badalona, Hospitalet, Igualada i fins a 
quaranta ciutats i pobles de Catalunya, i que es diu genèricament PEC per donar 
un nom a tothom, perquè hi ha pobles més petits que Parets, com és Sta. Coloma 
de Cervelló, que l acaba de desenvolupar i conserva aquest nom. 

El senyor Torio ressalta que és un document en què tots els pobles i ciutats de 
Catalunya poden encabir. En el seus principis tothom hi està d acord, després 
portar-lo a la pràctica serà més complex, però és voluntat de l equip de govern 
portar-lo a terme. 

La subvenció es divideix en dues parts. La primera és pecuniària de 9.180 , que 
ha de justificar l Ajuntament en accions puntuals, des de la contractació de tècnics 
externs per portar a terme alguna tasca de coordinació i, l altra, que és l encàrrec 
d un estudi socioeducatiu del municipi a una empresa, que el paga i l encarrega la 
Diputació i que no representa cap cos afegit per a Parets. 

El projecte es coordina en el Consell Escolar Municipal, perquè justament el 
projecte el van presentar aquest any al Consell Escolar Municipal, amb les 
mateixes paraules i es va explicar que el projecte s estava desenvolupant i que 
tractaven de rebre l ajuda de la Diputació per portar-lo a terme. Per tant, el Consell 
Escolar Municipal comptarà en tots els consells de participació de la ciutat i els 
eixos polítics principals dependran de l Àrea d Educació, de Participació Ciutadana 
i de Comunicació. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i indica que el seu grup 
valora molt positivament l acord de cooperació amb l Àrea d Educació de la 
Diputació. A l emparament de l acord han rebut informació del que han fet altres 
localitats. Fa uns instants el regidor d Educació ha dit alguns noms concrets, als 
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quals s ha d afegir Granollers, com a municipi més proper. El fet de conèixer 
aquestes experiències els fa refiar que és una bona iniciativa i que és un pas 
endavant important per millorar l educació en el sentit més ampli del municipi. 

La iniciativa ha de permetre millorar l educació en totes les edats, dins i fora del 
marc escolar. És un treball que no és en clau estrictament local, sinó amb imputs 
que poden arribar d experiències d altres llocs, ha de donar pautes per aconseguir 
endegar estratègies i metodologies que impliquin la ciutadania en la millora de 
l educació al municipi. 

Certament quan es llegeixen documents o qualsevol memòria descriptiva, les 
paraules correctes hi són constantment, però més enllà de les paraules, els fets i 
les experiències fan pensar que van pel camí adequat. En el cas de Parets té una 
tradició des de fa molts anys de bolcar-se en enfortir l educació al municipi. Avui el 
fet que el municipi tingui tres escoles bressol municipals, l escola de música, un 
centre d educació infantil i de primària és una prova manifesta. La col·laboració 
amb l escola d adults i amb tots els centres educatius, l existència d una escola de 
la natura, és un símptoma que hi ha hagut un interès manifest durant molts anys 
per l educació del municipi. El fet que Parets s hagi afegit com a membre de 
Ciutats Educadores suposa un pas endavant, però la culminació del projecte és 
endegar aquesta iniciativa, que ha de permetre a Parets dotar-se de nous 
instruments per implicar tothom en la millora de l educació en el municipi. 

El senyor Tarrés indica que si el projecte es fa bé es pot aconseguir la participació 
activa i responsable d una part important de la ciutadania. És important saber que 
ajudarà a identificar els reptes de futur de l educació al municipi i el procés de 
portar a la pràctica el projecte del pla construirà el consens, oferirà noves 
oportunitats i permetrà que diferents agents que s impliquen activament, i a 
vegades no tan activament, però que també participen del procés educatiu el 
puguin fer seu i incorporar nous valors a l educació del municipi. 

En definitiva, posar l educació com un element estratègic per avançar en la 
cohesió social del municipi és el que pretén el projecte i és una bona oportunitat, 
que no es pot desaprofitar i, en aquest sentit, el suport d ICV-EA és incondicional. 

Sense cap més intervencions, els membres del plenari es donen per assabentats 
de l acord de cooperació amb l Àrea de la Diputació de Barcelona per endegar el 
Projecte educatiu de ciutat , que té el text següent:  

PROJECTE EDUCATIU DE PARETS DEL VALLÈS 

Presentació i objectius 

L'Ajuntament de Parets del Vallès s'ha caracteritzat des de fa molts anys per la seva 
sensibilitat i la seva atenció envers l'educació. Malgrat que la legislació espanyola no 
concedeix als municipis competències directes en matèria de gestió del sistema educatiu, 
l'Ajuntament gestiona tres escoles bressol municipal, una Escola de Música i un Centre 
d'Educació Infantil i Primària a més de col·laborar activament amb l'Escola d'Adults, així 
com ho fa amb tota la resta de centres educatius i culturals del poble. 

Fruit d'aquesta llarga i rica història, i amb el desig de continuar sempre anant una mica 
més enllà, l'Ajuntament de Parets del Vallès, juntament amb les institucions i les entitats 
més rellevants del poble, així  com també amb totes les persones interessades en la 
educació i els valors vol impulsar l'elaboració del Projecte educatiu de ciutat bo i seguir el 
model i la metodologia dels plans estratègics que s'han dut a terme a les ciutats properes 
des de finals dels anys noranta amb uns resultats molt importants. 
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El Projecte educatiu de ciutat neix amb l'ambició de transformar l'educació en un dels 
elements estratègics clau del desenvolupament del poble de Parets del Vallès. El 
coneixement és un valor transversal que hem d'aplicar amb una visió estratègica a tots els 
àmbits de la vida. 

El Projecte educatiu de ciutat ha de ser la definició de les línies polítiques i les accions 
prioritàries del poble pel que fa a l'educació, entenent que tot el poble educa i és 
susceptible de rebre educació (el carrer, les botigues, la forma com es resoldran els 
conflictes...).  

Objectius 

A continuació s'expliciten alguns dels principals objectius que s'haurien assolir al llarg de 
tot el procés i que han de permetre avaluar el desenvolupament de cadascuna de les 
etapes que comporta la implantació del Projecte educatiu de ciutat: 

 

Aconseguir la participació activa i responsable de tota la ciutadania, i emfatitzar la 
dimensió social de l'educació i potenciar un compromís estable dels agents 
socials. 

 

Promoure un esforç d'anàlisi i un marc de reflexió i debat per identificar els reptes 
del futur de l'educació a la ciutat davant els canvis tecnològics, econòmics, socials, 
culturals i institucionals. 

 

Construir el consens entre totes les institucions i les entitats involucrades en 
relació a l'opció educativa de futur i els àmbits d'acció prioritaris per assolir-la. 

 

Desenvolupar les accions adequades per millorar la igualtat d'oportunitats i el 
respecte a la diversitat. 

 

Adequar les diverses possibilitats de formació professional a les necessitats 
actuals i futures de l'entorn productiu de ciutat. 

 

Formar la ciutadania en l'ús sostenible dels recursos i promoure un ecosistema 
urbà integrat i coherent que millori la qualitat de vida de les persones 

Des de la perspectiva de l'educació com a eina globalitzadora per donar resposta als 
reptes d'aquest segle s'ha impulsat un projecte de futur capaç d'adaptar-se als ràpids 
canvis inherents a la nostra societat actual. Des del convenciment de la necessitat de 
corresponsabilització i compromís entre tots els agents que intervenen en l'acció 
educativa, s'ha de construir un marc de referència compartit. 

Són aquestes les idees directrius que han d'articular i donar coherència a tot el procés que 
ara comença. Es tracta, sens dubte, d'un projecte ambiciós, en què importa el resultat 
final, però també i molt especialment el procés que s'ha de seguir. Un procés enriquidor i 
del qual ara anotem algunes fites bàsiques: 

 

Procés de conscienciació (procés intens de contacte i diàleg) amb les institucions, 
entitats, ciutadans i ciutadenes de la ciutat per donar-los a conèixer aquesta 
iniciativa i així establir les sinèrgies imprescindibles per dissenyar un projecte 
educatiu que doni resposta als interessos i necessitats del poble de Parets. 

 

Procés de constitució dels òrgans del Projecte educatiu de ciutat, que ha de 
permetre la implicació en l'elaboració i posada en marxa del projecte a tots els 
participants i la seva organització per tal de canalitzar i optimizar tots els esforços. 

Aquest procés permetrà la configuració dels dos eixos impulsors del projecte: el 
Consell Directiu i el Consell Assessor.  

El Consell Directiu, que assumeix el paper del lideratge inicial del projecte, és el 
primer pas per avançar en la corresponsabilització dels diferents agents amb 
capacitat d'incidència en l'acció educativa de la ciutat. 
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La constitució del Consell Assessor, integrat per representants de tots els 
col·lectius que assoliran la funció consultiva, serà l'expressió de la voluntat que el 
projecte educatiu sigui un veritable projecte compartit, fruit del diàleg i del 
consens. 

 

Procés de diagnosi de la situació educativa actual i les tendències de futur, 
mitjançant l'elaboració de diferents estudis, la difusió d'instruments de recollida 
d'informació i la potenciació dels marcs de participació existents per prendre el 
pols de les reflexions, les idees de futur, les preocupacions de totes les persones 
que, des de diferents àmbits, poden aportar perspectives i coneixements a aquest 
projecte. 

L'elaboració del Projecte educatiu es fonamenta en un procés d'anàlisi adreçat a identificar 
els reptes actuals de l'educació i els àmbits d'acció prioritaris a la ciutat. Amb la voluntat 
d'aprofitar tot el potencial de recerca, coneixement i percepció, des d'aquest moment s'ha 
d'engegar l'elaboració de recerques i estudis multidisciplianars i s'han de crear diversos 
marcs i instruments de reflexió i participació que englobin tots els àmbits d'opinió. 

Aquest procés s'ha d'articular a partir del funcionament de diferents grups tècnics de 
treball que han de construir la sòlida base que fonamenti el Projecte educatiu de ciutat. Al 
final d'aquesta fase s'han d'haver generat un conjunt de documents que sintetitzin els 
resultats i les conclusions d'estudis encarregats a persones expertes, de recerques 
universitàries i de les aportacions d'un ampli ventall d'institucions, entitats i de la ciutadania 
en general. 

El treball dels grups tècnics de treball, les aportacions a la guia de debat, les entrevistes 
amb representants de diferents institucions i entitats, les recerques, les aportacions de 
persones expertes en una gran diversitat de disciplines, de professionals de 
l'ensenyament i entitats de la ciutat, dotarà a aquest projecte d'una base d'anàlisi rigorosa i 
plural. 

A manera de síntesi els passos fonamentals serien: 

1. Estudis i recerques 

2. Aportacions de persones expertes 

3. Grups tècnics de treball 

Professionals i especialistes en diversos àmbits, integrats en grups de treball, per 
aprofundir en l'anàlisi dels temes clau per a l'elaboració del projecte. 

4. Entrevistes  

S'han de realitzar entrevistes amb persones que, com a representants de diferents 
institucions i entitats de la ciutat, aportaran les seves reflexions i perspectives en la 
definició d'aquest projecte. 

5. Aportacions d'institucions i entitats  

Institucions, entitats i consells de participació de la ciutat han d'aportar les seves 
reflexions per a l'elaboració d'aquest projecte (Consell Escolar Municipal, Consell de 
Solidaritat, Taula d'Entitats...).  

6. Sessions de treball amb centres i serveis educatius  

S'han d'organitzar a tots els districtes de la ciutat sessions de treball adreçades a 
professionals dels centres i serveis educatius de la ciutat, els quals aprofundiran la 
síntesi de la diagnosi elaborada i hi aportaran esmenes. 

7. Sessions de treball amb ciutadans i ciutadanes  

Que puguin recollir, analitzar, organitzar i prioritzar els suggeriments i la visió de les 
persones que viuen a Parets del Vallès. 
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Fruit de totes aquestes aportacions s'elaborarà el document de diagnosi, que 
sistematitzarà des d'una perspectiva estratègica tota la informació elaborada i recollida al 
llarg del procés: les recerques, les aportacions de les persones expertes, dels grups 
tècnics de treball, etc. 

Aquest document de diagnosi no s'ha de concebre com un producte acabat sinó que s'ha 
d'anar contrastant i enriquit durant tot el disseny i desenvolupant del Projecte educatiu de 
ciutat. Malgrat això, constitueix en sí mateix un bon punt de partida per les fases 
posteriors. 

Però el Projecte educatiu no és només un esforç d'anàlisi i reflexió. És, sobretot, un procés 
adreçat a determinar l'opció educativa de ciutat i les seves línies estratègiques, i requereix, 
per tant, assolir acords des de la corresponsabilitat i la participació de tots els agents amb 
capacitat d'incidència en l'educació. 

Acords entorn al model que ha d'articular la relació entre l'educació i la societat i les 
finalitats de l'acció educativa que conjuntament ens proposem realitzar.  

Acords per determinar els àmbits d'acció prioritaris per assolir aquest model i els criteris 
que hauran d'orientar la seva construcció.  

L'opció educativa ens descriurà el model possible i desitjable d'educació a la ciutat: les 
bases conceptuals i organitzatives del model i les seves finalitats educatives. 

Les línies estratègiques definiran els àmbits d'actuació que, en funció de la situació actual. 

Cadascuna de les línies estratègiques establirà els criteris d'actuació que hauran d'orientar 
les decisions en matèria educativa per construir aquest model.  

S'assenyalarà, així mateix, una primera proposta d'actuacions que caldrà concretar i 
prioritzar en el desenvolupament del Projecte. 

El Projecte educatiu vol constituir-se en un veritable projecte ciutadà, engrescador que 
posi en relleu la importància de l'educació com a element estratègic per avançar en la 
cohesió social i la competitivitat econòmica.  

La creació de cultura sobre la importància de la coresponsabilització de tots els agents 
socials en l'acció educativa, i la comunicació dels elements més rellevants de la reflexió, 
han estat objectius bàsics d'aquest procés. 

Tindran lloc jornades de debat i actes públics, es presentarà aquesta iniciativa als mitjans 
de comunicació, i s'ha de posar en marxa la web del Projecte educatiu perquè es consolidi 
com un instrument eficaç d'informació i consulta. 

Juny 2006  

4. Aprovar, si correspon, la constitució del Consorci Govern 
Territorial de Salut del Baix Vallès i els seus Estatuts 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Sanitat, el senyor Torio, i proposa la 
creació del Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès i l aprovació dels 
seus Estatuts, d acord amb el Decret 38/2006, de 16 de març, que té per objecte 
regular la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les administracions 
locals en l àmbit de salut. 

En el Ple de l Ajuntament de 10 de novembre de 2005 s esperava que la 
Generalitat desenvolupés la normativa, la qual es va aprovar al març de 2006, i 
per això avui es proposa la creació del Consorci format el 50% pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya del Servei Català de la Salut i l altre 50% 
pels ajuntaments de Mollet, la Llagosta, Parets, Martorelles, Sant Fost, Sta. Maria 
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de Martorelles i pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, que en un moment 
determinat no entrava i ara s ha afegit. 

El senyor Torio explica que l objectiu del Govern Territorial de Salut del Baix 
Vallès és contribuir a la millora de la salut de la població de referència, l ordenació, 
la priorització i la coordinació dels recursos del territori amb la finalitat de garantir 
la prestació efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut, i altres funcions 
específiques com la participació del Consorci en la planificació, la programació i 
l avaluació de la promoció, la prevenció, la protecció i la vigilància de la salut, així 
com l assistència sanitària i sociosanitaria, que fins ara no es feia, a través 
d aquest òrgan de participació; la promoció de centres d establiment i serveis 
relacionats amb el sistema de salut i de serveis socials i de responsabilitat pública, 
el foment d aliances estratègiques, el foment de la participació comunitària en les 
actuacions i programes de salut i socials i també la promoció de la salut individual 
i col·lectiva, la promoció i millora dels serveis d atenció a la dependència i la 
determinació dels serveis dels criteris de priorització per a la distribució dels 
recursos econòmics que afecten al finançament del servei i la prestació del servei 
de sistema sanitari. 

És prioritat de la política del govern de la Generalitat de Catalunya invertir en 
sanitat i un exemple que no té res a veure amb el Consorci, però si que depèn 
d aquest és la creació a partir del dia 1 de juliol, del desplegament del sistema 
d emergències mèdiques per tota Catalunya, que compta amb una ambulància de 
dotze hores de 9 del matí a les 9 del vespre. 

El senyor Torio continua explicant que en el sistema d emergències mèdiques s ha 
passat de 99.000.000  en el 2005, a 192.000.000  al 2006, de 55 a 66 
ambulàncies medicalitzades, que ara es diu suport vital avançat, i de 200 a 352 
ambulàncies de sistema vital bàsic, que són les ambulàncies que traslladen els 
accidentats. 

Els consorcis regularien les esmentades prestacions, els ajuntaments comptarien 
amb un 50% de la participació en un territori que és prou proper i l Ajuntament pot 
participar en les polítiques actives de salut pública. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i prega que el Consorci doni prioritat a la 
contractació de servei públic més que privat, sempre que sigui possible. Potser un 
bon acord mentre es construeix l hospital de Mollet, per això ERC està d acord 
amb la proposta. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que el seu grup va 
votar a favor a primers de novembre de 2005 i hi està d acord amb la constitució 
del Consorci, ja que manté la filosofia que en el seu dia es va manifestar. Des 
d una entitat més propera i amb la participació de tots els ajuntaments implicats, 
compleix activament amb la finalitat per la qual es va desenvolupar. Aquesta 
entitat serà molt més propera al ciutadà, millorarà més la qualitat sanitària de la 
ciutadania i permetrà la priorització i la coordinació de tots els recursos necessaris 
des de realitats properes i conegudes. 

El senyor Martorell continua exposant que és important l aprovació d avui, atès el 
volum de creixement actual i que tindrà en un futur el Baix Vallès. El Consorci 
permetrà fer polítiques més properes en sanitat, de la qual es beneficiaran tots els 
ciutadans. Aquesta és la finalitat i, per això, CiU vota a favor, perquè és bo per tot 
el Vallès i per a la ciutadania. 
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Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que és evident 
que el tema de la salut dels ciutadans de la comarca, com d altres indrets és molt 
important i que la comarca està en creixement i cada dia hi ha més dèficit sanitari. 
El ciutadà de peu, del carrer està molt preocupat perquè creixen els problemes, ja 
que quan demana hora de visita triguen molt, si demana visita amb l especialista 
el fan esperar, és a dir, es generen molts problemes perquè els serveis previstos 
en salut de la comarca i el municipi es veuen superats avui dia per l increment de 
la població i en certa manera es veuen desbordats. 

La senyora Martí es pregunta que vist el problema, correspon encarrilar-lo a un 
govern territorial de salut i a l aprovació d uns estatuts i d un nou òrgan; aquesta 
seria la solució o s està davant d un altra tema com el que apuntava anteriorment 
que són molts estatuts, moltes paraules políticament correctes, però no es troben 
solucions per al ciutadà de peu, perquè el document parla de coordinar, de 
prioritzar, de prevenir, però no es parla directament dels problemes que té 
diàriament el ciutadà. 

El NOPP no comparteix dues parts del document. La primera, es tracta de les 
funcions, concretament l article 2 diu: el foment d aliances estratègiques i de 
programes de gestió compartida entre els proveïdors de serveis ; o sigui, que el 
foment d aliances vol dir que es prendran acords estratègics o no, i de programes 
de gestió compartida entre els proveïdors de serveis. 

L article 14 que tracta sobre les funcions que corresponen al Consell Rector, 
reitera i amplia les de l article 2 i diu: Aprovació dels convenis de col·laboració i 
tot tipus d acords de cooperació, així com els contractes que puguin establir-se 
amb altres entitats públiques i privades. ; per tant, aquests estatuts obren 
clarament la privatització de la sanitat pública. Això és una veritat com un temple, 
perquè els estatuts ja han estat informats per diversos sindicats que han redactat 
informes a l entorn del projecte de consorcis, comarca per comarca, o subcomarca 
per subcomarca, i tots els dictàmens elaborats pels sindicats coincideixen en què 
és el primer pas per a la privatització de la sanitat, amb la qual cosa el NOPP no 
hi està d acord de cap manera, i per això ha llegit els dos articles en què s obre la 
porta, i el segon article ho diu ben clar entitats públiques i privades . 

La senyora Martí reitera que hi ha dictàmens i informes de diversos sindicats que 
apunten que aquest camí és de la privatització, la qual cosa vol dir que d aquí a un 
temps es poden trobar que la gestió de CAP de Parets o de Lliçà o d un altre 
municipi s adjudiqui a un equip privat. Això és el que aquests estatuts obren, com 
a mínim la porta a fer-ho. El NOPP no hi està d acord. 

Intervé el regidor de Sanitat, el senyor Torio, i puntualitza que quan es parla de 
proveïdors es tracta de l Institut Català de la Salut. Aquest és el proveïdor que 
coordina actualment el CAP. No són proveïdors externs, sinó que l Institut Català 
de la Salut, que és una entitat privada és proveïdora del Servei Català de la Salut. 

Continua explicant que fa tres setmanes es van convocar a Barcelona 
representants de setanta-cinc municipis i cap dels representants va citar la 
possibilitat de privatització de la salut, al contrari, Departament de la Generalitat 
obre l entrada als ajuntaments per formar part del 50% dels consorcis, acció 
llunyana si es vol privatitzar, ja que entren a formar part els ajuntaments i 
controlarien aquesta possible privatització. 
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Reitera que en la reunió hi havia els representants de tota la zona de la regió 
metropolitana de Barcelona i cap representant va citar cap estudi que parlés de la 
privatització, ni d aquest perill. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que és evident que l ICS 
és una empresa pública de gestió privada, però el document es refereix en part a 
l ICS, i s ha de tenir en compte que ho diu en plural entitats , no diu l entitat 
pública , sinó entitats públiques i privades. 

La senyora Martí manifesta que es voldria equivocar i que això no passi, però ha 
vist informes de sindicats sobre aquests tipus d estatuts, que alerten sobre el 
tema. Reitera que voldria equivocar-se i tan de bo d aquí a uns anys es corrobori 
que no és així. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que davant 
d aquesta novetat és important dir les qüestions bàsiques, importants i essencials 
que hi ha en aquesta novetat. La novetat bàsicament passa pel fet que mentre la 
sanitat, amb caràcter general, s ha administrat des del punt de vista públic d una 
manera centralitzada i, per tant, amb decisions llunyanes al territori, per primera 
vegada es dota d un instrument que permet aproximar l usuari, la ciutadania i els 
municipis a les decisions que s hagin de prendre de cara al futur en matèria 
sanitària, per tant, encara que conceptualment significa trencar amb una dinàmica 
en què en no existia proximitat en la participació, és un pas endavant important. 

El segon element que Iniciativa creu que s ha de situar com a pas important en la 
creació del consorci és la proximitat geogràfica que suposa la confluència de 
Mollet, la Llagosta, Parets, Martorelles, Sant Fost, Sta. M. de Martorelles i el 
Consell Comarcal. La participació dels diferents ajuntaments i d altres agents que 
preveuen els estatuts, que avui es debaten, garanteix que la proximitat no  només 
és entre administracions, sinó que des del punt de vista de la direcció i la gestió 
obre portes a què altres agents socials i entitats hi participin. En aquest sentit vol 
significar de manera molt especial que es preveu la creació d un Consell de Salut, 
que és un instrument de participació absolutament novedós, fins ara inexistent en 
cap altre àmbit del país, en què com a òrgan de participació ciutadana permet 
incidir, supervisar, consultar, i seguir l activitat del que faci el Consorci per part 
d organitzacions sindicals, empresarials, veïnals, usuaris, professionals i de 
famílies de malalts més representativa del territori de referència. 

El Consell Rector haurà de ser qui prengui les decisions, però amb un Consell de 
Salut, en què es canalitza tota la sensibilitat que sorgeixi dels diferents sectors, es 
dóna per primera vegada entrada a què la veu de la ciutadania es tingui en 
compte a l hora de prendre les decisions. 

El senyor Tarrés continua explicant que hi ha un element que sempre ha 
preocupat en els aspectes de la salut, que és la privatització, i en aquest sentit 
manifesta que si fins ara tenien poques eines, amb aquesta nova eina hi ha 
alguna i, per tant, ICV-EA com a força política que sempre ha patit per les males 
temptacions, ho qualifiquen així, amb tot el respecte per la iniciativa privada, però 
per les males temptacions que sobretot des de fa vint-i-tres anys de govern 
conservador del país hi ha hagut de privatitzar la sanitat, l eina de la proximitat i de 
la presència dels agents socials potser una major garantia que la privatització no 
sigui tan temptadora i, en aquest sentit, la creació de consorci és un pas important 
per la proximitat en el control, planificació i gestió de la salut, un pas important per 
la participació de la ciutadania en la presa de decisions, encara que sigui perquè 
es garanteix la seva presència i s escoltarà la seva veu, i un pas important perquè 
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les temptacions de privatització es frenaran i, en aquest sentit, contradiu alguna 
declaració anterior, sense voler entrar en polèmiques diu de bona tinta i de bona 
fe que li consta que determinats sindicats estan decidint les persones 
responsables que s incorporaran en els consorcis, en el Consell de Salut per fer 
sentit la veu dels sindicats en la presa de decisions 

Sense cap més intervenció, les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions:  0 

Per tant i, 

Atès que per acord  del Ple de l Ajuntament de 10 de novembre de 2005 es va 
aprovar el conveni entre la Conselleria de la Salut de la Generalitat de Catalunya, 
el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l Ajuntament 
de Parets del Vallès, que té per objecte treballar conjuntament en la planificació, 
ordenació, avaluació i coordinació dels centres, serveis i establiments de protecció 
de la salut i d atenció sanitària, sociosanitària i de rehabilitació que desenvolupen 
la seva activitat, total o parcial, dins de l àmbit territorial del municipi, amb la 
creació futura del Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès. 

Atès que l estipulació quarta de l esmentat conveni preveu la constitució del 
Consorci per desenvolupar, per delegació expressa del Departament de Salut i del 
Servei Català de la Salut, les competències que aquests tenen atribuïdes per la 
Llei d ordenació sanitària de Catalunya en matèria de planificació, programació i 
avaluació, tan pel que fa als aspectes de promoció, prevenció, protecció i 
vigilància de la salut com a l assistència sanitària i sociosanitària al seu territori 
d influència. 

Vist el que disposa el Decret 38/2006, de 16 de març, pel qual es regula la creació 
dels governs territorials de salut. 

Atès que el Consell de Direcció de CAt Salut, en la seva sessió de 30 de maig, va 
aprovar la proposta d un model d estatuts per a la creació del Consorci del Govern 
Territorial de Salut del Baix Vallès. 

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 Govern Territorial de Salut del Baix Vallès per 
contribuir a la millora de la salut, mitjançant l ordenació, la priorització i la 
coordinació dels recursos del sistema de salut del seu territori. 

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 en el tauler d'anuncis de la corporació. 
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4. Aprovar  definitivament l'acord de creació i els Estatuts si en el període 
d'informació pública no s hi formulen al·legacions o suggeriments i, en aquest 
supòsit, publicar l'anunci d'aprovació definitiva en els mateixos mitjans que els de 
l'apartat 3. 

5. Comunicar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, al Servei Català de la Salut  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 

ESTATUTS DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX VALLÈS

   

PREÀMBUL   

CAPÍTOL 1 
Disposicions generals    

Article 1 
Entitats que integren el Consorci  

Amb la denominació de Govern Territorial de Salut del Baix Vallès es constitueix un 
Consorci en el qual participen les Administracions Públiques següents:  

En representació de la Generalitat de Catalunya,  

a) El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
b) El Servei Català de la Salut  

En representació de les administracions locals,  

c) Ajuntament de Mollet del Vallès 
d) Ajuntament de La Llagosta 
e) Ajuntament de Parets del Vallès 
f) Ajuntament de Martorelles 
g) Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
h) Ajuntament de Santa Maria de Martorelles 
i) Consell Comarcal del Vallès Oriental   

Article 2 
Objectiu i funcions  

2.1 L objectiu del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès és contribuir a la millora 
de la salut de la població de referència.  

Per a la consecució d aquest objectiu, la funció bàsica del Consorci serà 
l ordenació, la priorització i coordinació dels recursos del territori amb la finalitat de 
garantir la prestació efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut. El 
Govern Territorial de Salut del Baix Vallès orientarà aquest objectiu i 
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desenvoluparà les seves funcions a partir de les directrius d abast general 
determinades pel Departament de Salut, així com de les que en l àmbit propi de 
les seves competències determinin els ens locals consorciats, amb els quals haurà 
de relacionar-se des d una posició d independència i voluntat de cooperació.  

Així mateix el Consorci té com a objectiu el desenvolupament d activitats 
d ordenació vinculades a serveis assistencials que plantegin punts de connexió 
entre els àmbits sanitari i social. Per a la consecució d aquest objectiu, el Consorci 
desenvoluparà les seves funcions a partir de les directrius determinades pel 
Departament de Salut i pel Departament de Benestar i Família, el qual serà el seu 
interlocutor pel que fa a les competències que es troben sota la seva 
responsabilitat. En aquest àmbit, el Consorci cercarà una especial relació de 
col·laboració amb les administracions amb competències en aquest tipus 
d assumptes i amb aquelles institucions, públiques i privades, que hi estiguin 
implicades.  

2.2 Seran funcions específiques d aquest Consorci en l àmbit del seu territori 
d influència les següents:  

a) La participació en la planificació, programació i avaluació de la promoció, 
prevenció, protecció i vigilància de la salut, així com de l assistència sanitària i 
sociosanitària.  

b) La promoció de centres, establiments i serveis relacionats amb el sistema de 
salut  -i de serveis socials  de responsabilitat pública.  

c) El foment d aliances estratègiques i de programes de gestió compartida entre 
els proveïdors de serveis.  

d) El foment de la participació comunitària en les actuacions i programes de salut 

 

i socials 

 

com un dels eixos essencials que han d articular el treball del 
Consorci.  

e) El foment de la humanització i qualitat dels serveis sanitaris, així com de la 
igualtat de tracte i de l equitat en el seu accés per part de tots els pacients i 
usuaris del sistema de salut  i social  de responsabilitat pública.  

f) La promoció de la salut individual i col·lectiva.  

g) La promoció i millora dels serveis d atenció a la dependència.  

h) La determinació dels criteris de priorització per a la distribució dels recursos 
econòmics afectes al finançament dels serveis i prestacions del sistema 
sanitari.  

i) El desenvolupament d aquelles tasques que li delegui qualsevol de les 
administracions que participen en el Consorci, com també aquells encàrrecs 
que li siguin encomanats en l àmbit de la salut, i, en el seu cas, en l àmbit dels 
serveis socials.   

Article 3 
Dels drets dels usuaris i les usuàries del sistema públic de salut   

Es fomentarà el respecte dels drets de les persones que siguin usuàries i pacients 
beneficiaris dels serveis sanitaris 

 

i socials 

 

en l àmbit de les competències del Consorci 
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o de les administracions que l integren, i, en particular, els drets de la ciutadania en relació 
amb la salut i l atenció sanitària 

 
i en relació amb els serveis socials -, regulats en les 

corresponents normatives sectorials.   

Article 4 
Personalitat i capacitat jurídica  

El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública, de caràcter 
associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, 
amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la realització dels seus 
objectius.   

Article 5 
Règim jurídic  

El Govern Territorial de Salut del Baix Vallès és un consorci creat amb caràcter voluntari i 
per temps indefinit, a l empara del Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la 
creació de governs territorials de salut, i es regirà per aquests Estatuts, per les normes de 
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, reguladora de l organització, el procediment i el règim 
jurídic de l Administració de la Generalitat de Catalunya, en el que li resulti d aplicació, per 
les disposicions de la Llei d Ordenació Sanitària de Catalunya i per les normes municipals i 
de règim local que li siguin aplicables.      

Article 6 
Territori  

L àmbit territorial d influència del Consorci és el que abasta els termes municipals dels 
municipis consorciats, als quals fa referència l article 1 d aquests estatuts.1   

Article 7 
Domicili  

El Consorci tindrà el seu domicili al Plaça Major, núm. 1 de Mollet del Vallès. Això no 
obstant, per acord del seu Consell Rector, aquest domicili podrà ser canviat.    

CAPÍTOL 2 
Govern del Consorci   

Article 8 
Òrgans de Govern  

                                       

 

1 L àmbit territorial de cada GTS serà el corresponent als municipis signataris del pacte de salut 
i d aquests estatuts, ja sigui el d aquells que participin en representació pròpia o, en el seu cas, 
dels qui participin indirectament, mitjançant la delegació expressa de la seva representació en 
un consell comarcal o en un altre municipi signataris de l esmentat pacte i d aquests estatuts. 

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  

El govern del Consorci correspon als òrgans següents:  

a) El Consell Rector 
b) La Presidència   

SECCIÓ 1ª 
Del Consell Rector   

Article 9 
Composició  

9.1 El Consell Rector, òrgan superior del Consorci de caràcter paritari, està format 
pels membres següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats 
consorciades:  

a) La persona que ocupi la Presidència del Consorci, segons disposa l article 12 
d aquests Estatuts.  

b) Els representants de la Generalitat de Catalunya, designats per la persona 
titular del Departament de Salut, i en el seu cas, a més, els que designi la 
persona titular del Departament de Benestar i Família.  

c) Els representants designats per les entitats locals, els quals hauran de signar 
el pacte establert a l article 17.7. La designació haurà de recaure, en tot cas, 
en un càrrec electe d aquestes entitats.  

d) En el nomenament dels membres es designarà un vocal titular i un vocal 
suplent; aquest últim substituirà el primer en el cas d absència justificada o 
malaltia. La designació del vocal suplent de la representació local haurà de 
recaure també en un càrrec electe d una entitat local.  

9.2 Si es considerés necessari, atenent el nombre d entitats integrades en el Consorci, 
i per tal de garantir l operativitat i l eficàcia del Consell Rector en el 
desenvolupament de les seves funcions, per acord d aquest es podrà limitar la 
seva composició a un nombre màxim de membres entre els representants de la 
Generalitat de Catalunya i els de les entitats locals, les quals hauran de formalitzar 
entre elles un pacte de representació pel qual es determini:  

a) Les entitats que hagin de ser presents en el Consell Rector i el seu àmbit de 
representativitat. 

b) En tot cas, la distribució de vot ponderat atorgat a cada una d elles, dins el 
barem establert a l article 17.6 i de conformitat amb l article 17.7 d aquests 
Estatuts.    

Article 10 
Incorporació de noves entitats  

10.1 En el cas que s ampliï el Consorci per l admissió de noves entitats locals, i 
aquestes puguin gaudir de representació individual en el si del Consell en no 
haver-se signat un pacte de representació entre les entitats locals, a l acord 
corresponent d aquest figurarà la seva nova composició, el nombre de membres 
que s assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació dels atribuïts 
a les entitats locals ja integrades, sense que això requereixi la modificació 
d aquests Estatuts. Així mateix, s hi haurà de fer constar l acord adoptat en relació 
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amb la ponderació de vot per a cada una d elles, amb subjecció al disposat als 
articles 17.6 i 17.7 d aquests Estatuts.  

En el cas de la incorporació de noves entitats locals sense representació individual 
en el si del Consell, a l acord corresponent d aquest s haurà d adjuntar la 
modificació del pacte de representació local que les entitats locals consorciades 
hagin formalitzat arran la nova incorporació.  

10.2 Tampoc requerirà la modificació d aquests Estatuts la incorporació del 
Departament de Benestar i Família en el Consell Rector, com a representant de la 
Generalitat de Catalunya pels assumptes relacionats amb l àmbit social. En aquest 
supòsit, a l acord corresponent del Consell figurarà la seva nova composició, el 
nombre de membres que s assigna a l esmentat Departament, com també la 
variació de la ponderació de vot dels membres representants del Departament de 
Salut, amb subjecció al barem establert a l article 17.6 per a la Generalitat de 
Catalunya.   

Article 11 
Assistència a les reunions  

A més dels seus membres, assistiran a les sessions del Consell Rector, amb veu però 
sense vot, el secretari o la secretària i la persona en qui recaigui la Direcció Executiva del 
Consorci. En el cas que aquests siguin membres del Consell, ambdós assistiran amb veu i 
vot.    

Article 12 
Presidència  

La Presidència del Consell Rector serà assumida per la persona titular de la Conselleria 
de Salut o el seu/seva delegat/da en el territori de referència del Consorci.    

Article 13 
Secretari o secretaria  

13.1 El Consell Rector designarà un secretari o secretària, el qual podrà ser membre o 
no del Consell, per un període de quatre anys, reelegible indefinidament per 
períodes de temps iguals.  

13.2 Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les 
reunions del Consell, la qual, degudament signada per ell mateix i amb el vist-i-
plau del president o la presidenta, serà transcrita al llibre que s habiliti a aquest 
efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec.  

13.3 El secretari, per delegació del president, podrà convocar les reunions del Consell 
Rector. Les certificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses amb 
aquestes mateixes signatures.   

Article 14 
Funcions  

14.1 Corresponen al Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès les 
funcions següents: 
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a) L orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i 

la consegüent aprovació dels seus plans d actuació.  

b) De conformitat amb les directrius del Departament de Salut, del Servei Català 
de la Salut i dels ens locals consorciats en l àmbit propi de les seves 
competències, aprovació del Pla Estratègic Plurianual.  

Aquest pla estratègic haurà d ésser presentat davant el Consell de Direcció del 
Departament de Salut per a la seva aprovació.  

c) Aprovació de la Memòria Anual d avaluació de resultats, amb inclusió de les 
respectives conclusions i recomanacions.  

d) Aprovació dels Reglaments de Règim Intern del Consell de Salut i de la 
Comissió de Coordinació d Entitats Proveïdores, integrats dins l estructura del 
Govern Territorial de Salut del Baix Vallès.  

e) Aprovació, en el seu cas, dels reglaments d organització i funcionament dels 
diferents àmbits en què s estructurin les activitats del Consorci.  

f) El nomenament i el cessament del/de la secretari/ària.  

g) Aprovació dels convenis de col·laboració i tot tipus d acords de cooperació, 
així com els contractes que puguin establir-se amb altres entitats públiques i 
privades.  

h) Exercir tota mena d accions, d excepcions, de recursos i de reclamacions 
judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, 
sens perjudici de les facultats reconegudes a l article 19.1, k).  

i) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades 
específicament en l àmbit de les seves competències.  

j) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el 
millor funcionament del Consorci.  

k) Establir els mecanismes de coordinació oportuns amb l Agència de Protecció 
de la Salut i, en el seu cas, l Agència de Salut Pública del Departament de 
Salut, així com amb qualsevol altre ens proveïdor de serveis de salut pública 
local dins l àmbit territorial del Consorci, per a la prestació de la cartera de 
serveis de salut pública, de conformitat amb el que disposi la normativa 
d aplicació.  

l) Informar periódicament de les activitats del Consorci al Consell de 
representants locals i donar-li coneixement del procés d ordenament del 
territori.  

m) Adoptar les disposicions i mesures adequades per al millor desenvolupament 
de les tasques que qualsevol de les administracions consorciades deleguin en 
el Consorci, com també el d aquells encàrrecs que siguin encomanats a 
aquest en l àmbit de la salut o, en el seu cas, en l àmbit dels serveis socials.  

n) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del 
Consorci.  
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14.2 Sens perjudici del que es disposa a l article 18.1 en relació a la Comissió 
Permanent, el Consell podrà delegar les funcions que li són pròpies en altres 
òrgans de govern o de participació del Consorci, en els seus òrgans directius o en 
les comissions o comitès que constitueixi a aquests efectes, llevat aquelles a què 
es refereix l article 14.1, lletres a), b), c), d) i f).   

Article 15 
Periodicitat de les reunions  

15.1 El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, tres vegades a 
l any.2  

15.2 El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el 
president o la presidenta per iniciativa pròpia, o a petició d una tercera part dels 
seus membres.   

Article 16 
Convocatòria i ordre del dia  

16.1 Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies.  

En casos d urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores 
d anticipació, En aquest cas, i una vegada considerat l ordre del dia, el Consell 
Rector haurà d apreciar la situació d urgència per majoria absoluta dels membres 
presents. Si aquesta no s estima, es procedirà a convocar la reunió del Consell 
d acord amb el que estableix el paràgraf anterior.  

16.2 L ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es 
convoquin, així com la documentació adient. Fora d aquest, no es podran prendre 
acords vàlids llevat que a la reunió hi siguin presents la majoria dels membres del 
Consell, es trobin representades totes les entitats consorciades i aquestes ho 
consentin expressament.   

Article 17 
Adopció d acords  

17.1 Els acords del Consell Rector s adoptaran per la majoria simple del vot ponderat 
dels membres que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que 
aquests representin, almenys, el 51% del total de vots ponderats i hagin estat tots 
convocats degudament. En cas d empat el vot del president o la presidenta tindrà 
valor diriment.  

17.2 Els membres del Consell Rector exerciran individualment el seu vot, el qual tindrà 
una ponderació específica dins el barem al qual fa referència l article 17.6 
d aquests Estatuts.  

17.3 El càrrec de conseller s ha d exercir personalment, excepte que per raons 
d absència justificada o malaltia, aquest sigui substituït pel vocal suplent, d acord 
amb el que s estableix a l article 9.1,d). D altra banda, i per raons degudament 

                                       

 

2 No s aconsella establir més de 6 reunions anuals 
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justificades, els consellers podran delegar per escrit el seu vot respecte d actes 
concrets, en un altre membre del Consell Rector de la mateixa representació. No 
s admetran delegacions permanents de vot.  

17.4 Serà necessari el vot favorable dels tres quarts del total dels vots ponderats dels 
membres del Consell en l exercici del càrrec, per a la vàlida adopció dels acords 
relatius a:  

a) L establiment d un nombre màxim de membres en el Consell Rector 
b) La creació d organismes instrumentals.  

17.5 Els acords de modificació dels Estatuts i de dissolució o liquidació del Consorci 
requeriran, a més de la majoria qualificada a què es refereix l apartat anterior, la 
ratificació de les entitats respectives que integren el Consorci.  

17.6 La ponderació de vots en el Consell Rector es realitzarà d acord amb els barems 
següents:  

a) Generalitat de Catalunya: 50% 
b) Entitats locals: 50%  

17.7 L assignació de vots ponderats corresponent a les entitats locals es distribuirà en 
el moment de la seva incorporació al Consorci, amb subjecció a l acord que 
prèviament aquestes hagin formalitzat i amb adequació, en tot cas, al barem 
establert a l apartat anterior.  

L assignació de vots ponderats corresponent a la Generalitat de Catalunya es 
distribuirà de forma igual entre els seus representants, llevat que es disposi altra 
cosa, supòsit en el qual caldrà la ratificació dels Departaments de Salut i, en el seu 
cas, del de Benestar i Família.   

Article 18 
De la Comissió Permanent  

18.1 Per a major agilitat i eficàcia en el desenvolupament de les seves funcions, el 
Consell Rector podrà crear en el seu si una Comissió Permanent d un mínim de 7 i 
un màxim de 10 membres, inclosa la persona que hagi d exercir les funcions de 
president, a la qual podrà delegar les facultats que determini.  

L acord de constitució haurà d establir la seva composició, el règim d organització i 
funcionament, amb preservació, en tot cas, de les regles de paritat i ponderació de 
vot en l adopció d acords establertes a l article 17, com també les competències 
que el Consell Rector decideixi delegar a l esmentada Comissió, amb exclusió en 
tot cas de les previstes a l article 14.1, lletres a), b) i d). En el seu cas, s hi podran 
determinar els acords que hagin de ser sotmesos a la ratificació posterior del 
Consell Rector.  

18.2 Per a la seva constitució s exigirà la unanimitat de tots els membres del Consell 
Rector.  

18.3 La Presidència de la Comissió Permanent correspondrà al president del Consell 
Rector.     
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SECCIÓ 2 
Del president o la presidenta   

Article 19 
Funcions  

19.1 Correspon al president o la presidenta del Consell Rector les funcions següents:  

a) Representar institucionalment el Govern Territorial de Salut.  

b) Formar l ordre del dia de les sessions del Consell Rector.  

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell Rector, dirigir 
les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.  

d) Presidir, en el seu cas, la Comissió Permanent del Consorci.  

e) Presidir el Consell de Salut del Govern Territorial de Salut, amb exercici de les 
facultats que li confereixi a aquests efectes el seu règim de funcionament, en 
les condicions en què sigui aprovat pel Consell Rector.  

f) Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell Rector la 
documentació i els informes que cregui oportuns i els que el mateix Consell li 
requereixi.  

g) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament 
dels acords del Consell Rector i del Consell de Salut.  

h) Rebre les directrius generals del Departament de Salut, del Servei Català de la 
Salut i dels ens locals consorciats en l àmbit propi de les seves competències i 
transmetre aquestes als òrgans de decisió del Consorci.  

i) Donar informació i suport a les diferents estructures del Consorci per tal de 
facilitar la presa de decisions.  

j) Constituir amb caràcter temporal comissions o comitès amb funcions 
específiques en l àmbit de les seves competències, i acordar amb les entitats 
corresponents les persones que hagin d integrar-los.  

k) Exercir en cas d urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera 
reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d accions, excepcions, 
recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els 
interessos del Consorci.  

l) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell 
Rector d entre les de naturalesa delegable.  

19.2 Serà també competència del president o de la presidenta del Govern Territorial de 
Salut, a proposta de la Direcció Executiva del Consorci:  

a) Elevar al Consell Rector el Pla Estratègic Plurianual i altres programes, 
estratègies i plans d actuació del Consorci.  

b) Elevar al Consell Rector la memòria anual, avaluació de resultats i les 
conclusions i recomanacions corresponents.  
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c) Formular al Consell Rector les propostes de reglament d organització i 
funcionament de les diverses activitats del Consorci i, en especial, dels 
reglaments interns del Consell de Salut i de la Comissió de Coordinació 
d Entitats Proveïdores.  

d) Elevar al Consell Rector tota la documentació i la informació necessària pel 
correcte exercici de les seves competències, sens perjudici de les aportacions 
que pugui fer qualsevol membre del Consell Rector.   

Capítol 3 
De la Direcció Executiva  

Article 20 
Designació i naturalesa del càrrec  

La Direcció Executiva del Consorci és el seu òrgan executiu i correspon el 
desenvolupament d aquestes funcions a la persona que ocupi la Direcció del Sector 
Sanitari del Vallès Oriental del Servei Català de la Salut. En el seu defecte, el gerent de la 
Regió Sanitària Barcelona nomenarà la persona que assumirà la Direcció Executiva del 
Consorci d entre els/les professionals de l esmentada Regió Sanitària.   

Article 21 
Funcions  

Corresponen a la Direcció Executiva les funcions següents:  

a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.  

b) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la 
Presidència.  

c) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s ha de sotmetre a la 
consideració del Consell Rector i informar de tot el necessari per al correcte 
exercici de les seves competències.  

d) Elaborar el projecte del Pla Estratègic Plurianual i els altres programes, 
estratègies i plans d actuació del Consorci.  

e) Elaborar la memòria anual amb les conclusions i recomanacions derivades del 
procés d avaluació dels resultats.  

f) Realitzar propostes de contractació i negociar amb els proveïdors de la 
Comissió de Coordinació d Entitats Proveïdores els contractes individuals i 
l assignació econòmica territorial, segons les directrius i objectius del 
Departament de Salut, del Servei Català de la Salut i dels ens locals 
consorciats en l àmbit propi de les seves competències.  

g) Exercir el control, seguiment i avaluació de l assignació econòmica territorial.  

h) Promoure, prioritzar i coordinar aliances i actuacions entre les entitats 
proveïdores.  

i) Actuar coordinadament amb els serveis tècnics dels ens locals consorciats i 
de les administracions sanitàries i socials actuants en el règim del Consorci. 
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j) Elevar al Consell Rector la informació referent al territori, recursos i 

necessitats detectades per les entitats proveïdores.  

k) Presidir la Comissió de Coordinació d Entitats Proveïdores a l àmbit territorial 
del Consorci, amb exercici de les facultats que li confereixi a aquests efectes 
el seu règim de funcionament, en les condicions en què sigui aprovat pel 
Consell Rector.  

l) Exercir el comandament, en l àmbit funcional, del personal al qual se li 
encarreguin tasques relacionades amb les funcions pròpies del Consorci per 
part de les entitats consorciades, segons es preveu a l article 24 d aquests 
Estatuts.  

m) Informar periòdicament al Consell Rector sobre el funcionament i l estat de la 
situació del Consorci.  

n) Qualsevol altre funció que se li encomani expressament o li delegui el Consell 
Rector o la Presidència, en l àmbit de les respectives competències.    

CAPÍTOL 4 
Òrgans de participació i assessorament   

Article 22 
Del Consell de Salut  

22.1 El Consell de Salut, òrgan de participació ciutadana per a l assessorament, 
consulta, supervisió i seguiment de l activitat del Consorci, està format per les 
organitzacions sindicals, empresarials, veïnals, de persones usuàries, 
professionals i de familiars de malalts més representatives en el territori de 
referència del Consorci. Els membres que hagin d integrar el Consell de Salut 
seran designats segons es preveu a l apartat 6 d aquest article.  

22.2 La Presidència del Consell de Salut correspon a la persona que ocupi la 
Presidència del Consell Rector del Consorci.  

22.3 El Consell de Salut tindrà la potestat de formular propostes d actuació al Consell 
Rector i aquest les haurà de prendre en consideració de manera preceptiva 
mitjançant la seva inclusió a l ordre del dia corresponent.  

22.4 En els supòsits que així es determini, una representació3 del Consell de Salut 
podrà assistir amb veu i sense vot a les sessions del Consell Rector.  

22.5 El Consell de Salut i el Consell Rector realitzaran, almenys, dues reunions 
conjuntes anyalment.  

22.6 El Consell de Salut serà dotat d un reglament que haurà d aprovar el Consell 
Rector del Consorci, de conformitat amb el que preveu l article 14.1,d) d aquests 
Estatuts, en el qual, almenys, s especificaran les següents qüestions:  

a) Els mecanismes d elecció dels representants a què es refereix l article 22.1. 
                                       

 

3 S aconsella una representació de 5 membres com a màxim 
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b) Les potestats, funcions i responsabilitats del Consell de Salut i el seu règim de 

funcionament intern.  

c) Les responsabilitats de la Presidència.  

d) Les fórmules i els quòrums oportuns en les votacions per articular les 
propostes d actuació al Consell Rector i per a instar la inclusió dels temes que 
acordi en les seves sessions.  

e) Les fórmules de regulació de les reunions conjuntes del Consell Rector i del 
Consell de Salut, i les condicions d assistència dels membres del Consell de 
Salut a les reunions ordinàries i extraordinàries del Consell Rector. 

Article 23 
La Comissió de Coordinació d Entitats Proveïdores   

23.1 La Comissió de Coordinació d Entitats Proveïdores estarà integrada pels centres, 
els serveis i establiments que exerceixen funcions en el camp de la salut al territori 
de referència del Consorci. Els membres que hagin d integrar la Comissió de 
Coordinació seran designats d acord amb el que preveu l apartat 5 d aquest article.  

23.2 La Presidència de la Comissió de Coordinació d Entitats Proveïdores correspon a 
la persona que ocupi la Direcció Executiva del Consorci.  

23.4 L objectiu d aquest òrgan d assessorament és facilitar la continuïtat assistencial i la 
millora de l eficiència global de la prestació de serveis.  

23.5 La Comissió de Coordinació d Entitats Proveïdores serà dotada d un reglament 
que haurà d aprovar el Consell Rector del Consorci, de conformitat amb el que 
preveu l article 14.1,d), en el qual, almenys, s especificaran les qüestions 
següents:  

a) Els mecanismes d elecció dels representants de la Comissió i els sistemes de 
substitució dels mateixos.  

b) Les potestats, funcions i responsabilitats de la Comissió i el seu règim de 
funcionament intern.  

c) Les responsabilitats de la Presidència de la Comissió.  

d) Els mecanismes de relació amb els òrgans de govern del Consorci, Consell 
Rector i Presidència, i amb el Consell de Salut.  

e) Els mecanismes per a integrar dins la Comissió, si s escau, altres entitats 
prestadores de serveis sanitaris, sociosanitaris, de salut pública i socials, amb 
actuació al territori de referència del Consorci o amb influència sobre el 
mateix.  

f) Les fórmules i els quòrums oportuns en les votacions per articular les 
propostes d actuació.     

CAPÍTOL 5 
Recursos del Consorci   
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Article 24 
Adscripció de recursos  

24.1 Per al desenvolupament de les funcions que té encomanades, el Consorci podrà 
comptar amb el suport dels mitjans humans, físics i tècnics dels serveis del 
Departament de Salut o, en el seu cas, dels del Departament de Benestar i 
Família, com també dels del Servei Català de la Salut o de les entitats locals. 

24.2 Les entitats consorciades podran fer-se càrrec, en el cas que sigui necessari, 
d aquelles despeses de funcionament que es consideri oportú.    

CAPÍTOL 6 
Separació i dissolució   

Article 25 
Dissolució  

El Govern Territorial de Salut del Baix Vallès es dissoldrà per acord dels membres que 
l integren o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius, en els termes 
que preveu l article 17.5 d aquests Estatuts.   

Article 26 
Separació de les entitats consorciades  

La separació del Consorci d algun dels seus membres podrà realitzar-se amb un preavís 
d un any. El Departament de Salut, el Departament de Benestar i Família, en el seu cas, i 
els ens locals consorciats adoptaran les mesures necessàries perquè no siguin perjudicats 
els interessos generals als quals el Consorci serveix.   

Disposició Addicional

  

Única  

La participació dels agents socials en l òrgan de govern del Consorci s adaptarà a la 
regulació general que faci la Generalitat de Catalunya en aquestes matèries.    

Disposició Transitòria

  

Única  

En el termini de sis mesos a partir de l entrada en vigor d aquests Estatuts, el Consell 
Rector del Consorci haurà d aprovar un Codi de Bon Govern, al qual li serà d aplicació en 
tots els seus àmbits d actuació.   

Disposició Final

  

Única  

El Consell Rector del Consorci es constituirà en el termini d un mes comptat des de la 
publicació d aquests Estatuts en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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5. Aprovar, si correspon, la constitució del Consorci del Parc de 
l Espai d interès natural de Gallecs i els seus Estatuts 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
exposa que aquesta iniciativa parteix de la resolució del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques emesa el 29 d abril de 2005, mitjançant la qual aprova 
definitivament el Pla director urbanístic de l ACTUR Santa Maria de Gallecs. En 
aquest sentit la Generalitat de Catalunya mitjançant els departaments de Política 
Territorial, Medi Ambient, Habitatge, Agricultura, Ganaderia i Pesca i els municipis 
de Lliça de Vall, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, 
Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, constitueixen el consorci del Parc 
de l Espai d interès natural de Gallecs. És de naturalesa autonòmica, amb caràcter 
voluntari i de naturalesa administrativa, amb la finalitat de dur a terme les 
actuacions que preveuen els estatuts que es proposen avui. 

El consorci estendrà les competències en l àmbit de sistemes generals de l espai 
lliure públic central d àmbits municipals definits al Pla director, aprovat el 29 d abril 
de 2005, i els objectius són la gestió, l explotació, la protecció i la conservació dels 
terrenys inclosos en l àmbit territorial. Més concretament, les finalitats 
específiques que figuren als estatuts que consten a l expedient consisteixen en 
l explotació i la millora dels valors ecològics, paisatgístics, forestals i productius del 
seu àmbit territorial, la gestió dels terrenys del seu àmbit territorial de manera 
respectuosa amb els valors intrínsecs, l aprofitament racional dels recursos de 
l espai i el desenvolupament econòmic i la tecnologia de les entitats agràries, la 
connectivitat de l espai amb altres espais lliures i la creació de corredors biològics, 
l'educació mediambiental, i totes aquelles que estiguin directament o 
indirectament relacionades amb les finalitats esmentades i que acordi el Consell 
Plenari. 

Els Estatuts marquen i defineixen la manera d administrar l entitat i el capítol 
número 2 dels Estatuts preveu els òrgans de govern del Consorci, el Consell 
Plenari, la presidència, les vicepresidències, la Comissió Executiva i la Gerència. 

A Parets li pertoca un representant en el Consell Plenari, com a municipi integrat 
al Consorci i en la Comissió Executiva també té un representant, i està formada 
per altres membres com la Generalitat de Catalunya, Mollet del Vallès, Sta. 
Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que el grau de participació econòmica que 
preveuen els Estatuts estan en funció de l espai que cadascun dels municipis 
aporta al Pla director. La Generalitat de Catalunya participa en un 51%, 
l Ajuntament de Mollet del Vallès en un 19,7%, Santa Perpetua de Mogoda en un 
16,6%, l Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en un 7,8%, l Ajuntament de 
Parets del Vallès en un 2,25%, l Ajuntament de Lliçà amb un 1,13% i l Ajuntament 
de Montcada amb un 1,36%. Són els percentatges que determinen els Estatuts en 
funció de l espai que es posa a disposició del Pla director. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i pregunta quanta zona aporta al parc 
l Ajuntament de Santa Perpètua, que té un 16,6% de representants. 

La presidència respon que les hectàrees són molt semblants a les de Parets, però 
la representativitat també està en funció dels aprofitaments del sòl que s aporten, 
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per això Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda, que bàsicament 
tenen la mateixa superfície que Parets, però Palau-solità aporta aprofitaments 
industrials i Santa Perpètua aprofitaments de plusvàlues i en funció de 
l aprofitament contribueixen més en les despeses del Consorci i també tenen més 
representativitat. 

Després de l explicació donada, ERC vota a favor de la proposta. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que és estrictament 
necessari arribar al punt de portar els estatuts, que s aprovin i que tothom estigui 
representat. Es pot discutir més o menys el grau de participació de cada municipi 
afectat, però s han de tenir en compte una sèrie d interessos, de plusvàlues, 
l aportació dels municipis que no tenen tots les mateixes hectàrees i que no són 
similars a les de Parets, i per això tenen més representació. La representació ha 
de ser en funció dels esmentats paràmetres. 

El senyor Martorell indica que és molt important que el Consorci tiri endavant, ja 
que estan tots representats, i en les funcions que apunta l Estatut queda bastant 
recollides les aportacions que es podran fer, i les funcions, cosa que permet la 
preservació de Gallecs i que es faci el millor ús per a la ciutadania i es preservarà 
l espai verd per ara i per sempre i les noves generacions tindran una pedra 
angular posada, perquè la continuïn defensant i fent créixer en la mesura que es 
pugui. 

És important que els ciutadans sàpiguen que no és un Consorci tancat, sinó que 
els Estatuts permetran que s incorporin altres associacions sense ànim de lucre, 
que aportin elements nous, la qual cosa sempre és bona. 

CiU creu que el document finalment marcarà la pedra angular, que permetrà 
preservar l espai de manera clara i per sempre, per això voten a favor. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que és una bona notícia 
que per iniciativa de tres departaments de la Generalitat es proposi la constitució 
del Consorci, ja que des de fa molt temps l Ajuntament de Parets va ser en el seu 
dia pioner en defensar el fet que la millor figura jurídica per defensar Gallecs és el 
Consorci. Ara tres departaments de la Generalitat ho proposen en compliment del 
Pla director, però l Ajuntament de Parets del Vallès fa molts anys que defensa 
reiteradament la necessitat que per gestionar aquest territori la millor figura 
jurídica és el Consorci. Així s ha defensat i així s ha tirat endavant un Consorci, 
encara que no hi ha participat tothom. 

El Consorci de Gallecs està constituït només per dos municipis: Parets i Mollet, i 
cal veure con es cavalquen un Consorci amb l altre i si s ha de procedir a la 
dissolució de l actual en benefici d aquest més ampli i veure com es farà el traspàs 
i l absorció. Aquest és un tema que no preveu l acord, perquè els municipis de 
Parets i Mollet tenen aquesta singularitat, perquè s han avançat històricament en 
la constitució d un Consorci, encara que no sigui estrictament amb les mateixes 
finalitats, però sí que coincideix amb la majoria dels punts i els objectius. Demana 
que es clarifiqui, perquè es podrien solapar dos consorcis. 

La senyora Martí manifesta que el Consorci ha d aplicar la màxima activitat en el 
desenvolupament del Pla director en la protecció de l espai preservat i que observi 
el seguiment inicial dels primers acords que prengui el Consorci, a fi que la 
primera preocupació no sigui desenvolupar els espais industrials que s han 
reservat dins de l àmbit de Gallecs, i que pertanyen a altres municipis, com Santa 
Perpètua, especialment i Palau-solità i Plegamans, que van aconseguir dintre del 

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  

Pla director qualificar unes àrees importants per continuar classificant i mantenint 
com industrial unes àrees importants. 

La senyora Martí espera que no sigui la primera missió del nou Consorci el 
desenvolupament de les esmentades àrees, sinó que es prioritzi en especial el 
desenvolupament de les directrius importants per continuar preservant l espai 
principal. 

Demana que es clarifiqui la situació del Consorci actual. El NOPP votarà a favor 
de la proposta, perquè és imprescindible aquesta figura tal com s ha defensat des 
de sempre. 

Pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que confia 
plenament que una de les missions que tindrà el Consorci serà complir l objectiu 
principal, que és tal com diuen els Estatuts la gestió, l explotació, la protecció i la 
conservació dels terrenys inclosos en l àmbit territorial. El Consorci continua amb 
esperit inicial, que s ha mantingut fins ara. 

La tendència del Consorci entre l Ajuntament de Mollet i Parets és de dissolució, 
cosa que no és fàcil, ja que el Consorci actual té personal adscrit, contractes 
laborals i s ha d estudiar la possibilitat d absorbir o adscriure el personal al nou 
Consorci que es constitueix. Mentre aquest nou no sigui una realitat s està en un 
impàs, però el sentit comú porta a la dissolució del Consorci entre ambdós 
ajuntaments i s analitzarà i s estudiarà la possibilitat, que el personal adscrit al 
Consorci inicial passi com a personal adscrit al nou. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i vol fer una petita reflexió 
sobre la importància del que suposa la proposta de creació del Consorci. De fet la 
lluita per a la preservació de Gallecs ve de molt lluny. Parets va ser pioner en la 
defensa de aquesta figura com a figura de gestió per a la preservació de l espai de 
Gallecs. Finalment es va crear el que actualment encara està com a Consorci de 
l Espai Rural de Gallecs, i que amb el temps que correspongui s haurà de 
dissoldre i agrupar-se tots en el nou Consorci. 

El senyor Tarrés coincideix en diverses qüestions que s han manifestat, com el fet 
que el Consorci com a tal és la millor eina i instrument per garantir el 
desenvolupament de polítiques coordinades per a preservar i protegir aquest 
espai. És interessant el fet que conflueixin tots els municipis afectats per l Actur de 
Santa Maria de Gallecs i tres departaments de la Generalitat de Catalunya. El 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Medi Ambient i Habitatge, i 
Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

La confluència de totes les administracions locals afectades, més els diferents 
departaments que per activa o per passiva tenen implicacions en els temes que 
els ocupa, és una garantia que es trobaran els consensos necessaris perquè les 
finalitats per les quals es crea el Consorci no es malmetin i acabin convertint-se en 
una altra cosa. En aquest sentit vol fer referència a unes de les funcions que els 
Estatuts defineixen molt clarament en el document que tots han comprovat. 

Les finalitats específiques del Consorci queden recollides en el document, i són la 
protecció i la millora dels valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i 
productius de l àmbit, la gestió dels terrenys de manera respectuosa amb els seus 
valors, l aprofitament racional dels recursos de l espai i el desenvolupament 
econòmic i tecnològic específic de les activitats agràries. 
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Indica que es fa especial referència com a finalitat del Consorci a la connectivitat 
de l espai amb altres espais lliures, la creació de corredors biològics i l educació 
ambiental. Amb aquell detall concret de les finalitats específiques del Consorci tal 
com recullen els estatuts queda prou clar què ha de fer el Consorci. 

Les funcions que també es detallen parlen sobre establir acords de col·laboració 
amb altres entitats sense ànim de lucre, de promoure la captació, la coordinació i 
la gestió d ajuts i fons comunitaris i d altres administracions i ens que els atorguin; 
de coordinar la redacció i execució dels plans de gestió agrícola i forestals, de 
vetllar pel compliment de les normes generals de protecció de la natura o de 
coordinar les activitats d educació ambiental dels diferents municipis consorciats. 
Insisteix que la concreció específica de les funcions deixen clares les tasques a 
desenvolupar pel Consorci.  

El senyor Tarrés exposa que pel que fa a la composició ha quedat prou explicitat 
que garanteix diferents percentatges, la participació dels diferents ajuntaments 
implicats i de les tres administracions autonòmiques i es deixa la porta oberta a 
altres entitats perquè es puguin incorporar en el futur. És un pas endavant 
important. 

Respecte a la creació del Consorci i l aprovació dels Estatuts, ha de dir que el fet 
que hi hagi un període d informació pública garanteix que si hi ha alguna cosa a 
afegir com la incorporació en sentit positiu de protegir l espai, de garantir la 
preservació de Gallecs, s haurà de recollir. 

Avui es concreta allò que durant molt de temps ha estat un repte i una il·lusió i el 
que vol ICV-EA és que es creï el Consorci, que es posi a treballar i que amb la 
participació es garanteixi que els objectius que ha citat es compleixin en garantia 
de continuïtat i de futur. 

La presidència indica que hi ha un suport unànime de tots els membres del Ple 
respecte a la constitució del Consorci, amb la voluntat de preservar aquest espai 
tan important per al territori de la Comarca del Vallès Oriental i Occidental. 

Per tant i, 

Atès que mitjançant Resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de data 29 d abril del 2005 es va aprovar definitivament el Pla director 
urbanístic de l ACTUR Santa Maria de Gallecs, als termes municipals de Lliça de 
Vall, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Parets del 
Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. 

Atès que l article 19 de la normativa reguladora del Pla director urbanístic de 
l Actur de Santa Maria de Gallecs disposa que per dur a terme les activitats de 
gestió com el foment de les activitats d interès per al correcte desenvolupament 
dels sistema general d espai lliure central d àmbit supramunicipal es podrà  
constituir un consorci amb la participació de la Generalitat, els ajuntaments i altres 
entitats privades sense ànim de lucre. 

Atès que l esmentat precepte també preveu que l Institut Català del Sòl cedirà la 
titularitat de l espai lliure central destinat al Sistema General d Espais públics 
d àmbit supramunicipal a favor del Consorci per a la gestió del parc de l espai 
d interès natural de Gallecs. 

Vista la proposta dels Estatuts del Consorci del Parc de l Espai d Interès Natural 
de Gallecs redactats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
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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 UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la creació del Consorci del Parc de l Espai d Interès Natural de Gallecs 
per a la gestió i el desenvolupament del sistema general d espai lliure central 
d àmbit supramunicipal. 

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, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la corporació. 

4. Aprovar  definitivament l'acord de creació i els Estatuts si en el període 
d'informació pública no s hi formulen al·legacions o suggeriments i, en aquest 
supòsit, publicar l'anunci d'aprovació definitiva en els mateixos mitjans que els de 
l'apartat 3. 

5. Comunicar aquests acords al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, al Departament de Medi Ambient i Habitatge, al Departament 
d Agricultura, Ramaderia i Pesca, als ajuntaments dels municipis inclosos en el 
Pla director de l Actur de Santa Maria de Gallecs. 

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 

ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC DE L ESPAI D'INTERÈS NATURAL DE 
GALLECS   

CAPÍTOL 1 
DISPOSICIONS GENERALS   

Article 1 
Constitució i entitats que integren el Consorci  

1.1. La Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de Política Territorial i 
Obres Públiques, de Medi Ambient i Habitatge i d Agricultura Ramaderia i Pesca; i els 
municipis de Mollet del Vallès, Santa Perpetua de Mogoda, Palau-Solità i Plegamans, 
Parets del Vallès, Llicà de Vall i Montcada i Reixac, representats pel seus respectius 
Ajuntaments, constitueixen el Consorci del Parc de l Espai d interès Natural de Gallecs, de 
naturalesa autonòmica i amb caràcter voluntari i naturalesa administrativa, amb la finalitat 
de dur a terme les actuacions que preveuen aquests Estatuts i d acord amb allò que 
estableix l article 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídica de les 
administracions públiques del procediment administratiu comú.    

1.2. 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. 
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1.3. L'acord del Consell Plenari d'admissió de nous membres requerirà el vot favorable de 
dues terceres parts dels membres de dret, i comportarà l'establiment del seu percentatge 
de participació.   

Article 2 
Naturalesa i personalitat jurídica   

2.1. El Consorci del Parc de l Espai d Interès Natural de Gallecs que es crea tindrà 
naturalesa jurídica d entitat pública, de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica 
pròpia distinta de la dels Ens consorciats, un cop tinguin eficàcia els acords d aprovació de 
la seva constitució a adoptar pels Ens consorciats d acord amb la legislació que els hi sigui 
aplicable.  

2.2. El Consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i 
d obrar per crear i gestionar serveis i activitats d interès general o local, dintre de l àmbit de 
les seves finalitats estatutàriament definides.    

2.3. En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans, a més de les facultats que 
com a entitat de dret públic li corresponen podrà, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:  

a) adquirir, posseir, gaudir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns i 
drets reals, excepte els béns de domini públic adscrits als serveis que presti. 
b) dur a terme l estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d accions, obres 
i activitats d'acord amb les seves finalitats. 
c) celebrar contractes i convenis. 
d) sol·licitar i rebre avals i préstecs 
e) assumir obligacions 
f) interposar recursos i exercir les accions previstes a les lleis.    

Article 3 
Àmbit territorial  

3.1. El Consorci estendrà les seves competències a l'àmbit del sistema general d'espai 
lliure públic central d'àmbit supra-municipal definit en el Pla director urbanístic de l'ACTUR 
de Santa Maria de Gallecs, aprovat definitivament el 29 d'abril de 2005.  

3.2. Tanmateix aquest àmbit podrà ser ampliat amb la incorporació d'espais contigus, per 
a la qual cosa caldrà l'acord del Consell Plenari adoptat amb el vot favorable de la majoria 
absoluta dels seus membres de dret.   

Article 4 
Domicili  

El Consorci tindrà el seu domicili a Can Jornet Xic de Mollet del Vallès. Tanmateix aquest 
domicili podrà ser canviat per acord del Consell Plenari adoptat amb el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres de dret.   

Article 5 
Durada  

La durada del Consorci és indefinida. 
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Article 6 
Objectiu i finalitats  

6.1. L'objectiu del Consorci és la gestió, explotació, protecció i conservació dels terrenys 
inclosos en el seu àmbit territorial.  

6.2. Són finalitats específiques del Consorci:  

a) La protecció i millora dels valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i 
productius del seu àmbit territorial 

b) La gestió dels terrenys del seu àmbit territorial de manera respectuosa amb els 
seus valors intrínsecs. 

c) L aprofitament racional dels recursos de l espai, i el desenvolupament econòmic i 
tecnològic de les activitats agràries. 

d) La connectivitat de l'espai amb altres espais lliures i la creació de corredors 
biològics. 

e) L'educació mediambiental. 
f) Totes les que estiguin directament o indirecta relacionades amb les finalitats 

esmentades i que acordi el Consell Plenari.   

Article 7 
Funcions  

D'acord amb les finalitats enunciades a l'article anterior, són funcions del Consorci:  

a) Informar sobre les activitats que afectin l espai requerint l administració competent 
per al seu compliment. 

b) Vetllar per al compliment de la legislació vigent. 
c) Promoure inversions i serveis propis de l espai. 
d) Establir acords de col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre, que 

coincideixin essencialment amb els objectius del Consorci. 
e) Promoure la captació, coordinació i gestió d ajuts i fons comunitaris i d altres 

administracions i ens, que les puguin atorgar. 
f) Coordinar la redacció i execució dels Plans de gestió i desenvolupament agrícoles 

i forestals en el seu àmbit territorial. 
g) Redactar i promoure estudis i informes relatius al seu àmbit territorial. 
h) Desenvolupar les actuacions directes sobre el territori o els edificis que siguin 

necessàries per dur a terme les seves finalitats. 
i) Vetllar pel compliment de les normes generals de protecció de la natura. 
j) Promoure campanyes i accions de difusió i promoció de la utilització del Parc de 

l'Espai d'Interès natural de Gallecs. 
k) Coordinar les activitats d educació ambiental de cada un dels municipis 

consorciats dins l àmbit de l espai consorciat. 
l) Estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris a l espai, així com 

l arranjament dels existents 
m) Realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions corresponents 

àdhuc els serveis de manteniment i gestió posterior de les instal·lacions i serveis, 
sense perjudici de les competències urbanístiques que corresponguin a cada un 
dels ens consorciats. 

n) Gestionar, mantenir i controlar els horts familiars existents a l'espai. 
o) Gestionar les activitats i usos públics i privats adients per al manteniment i 
conservació de l'espai.  
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CAPÍTOL 2 
GOVERN DEL CONSORCI   

Article 8 
Òrgans del Consorci.  

Els òrgans de govern del Consorci seran els següents:  

1. El Consell Plenari. 
2. La Presidència i les Vicepresidències 
3. La Comissió Executiva 
4. La Gerència   

Article 9 
El Consell Plenari. Naturalesa i Composició.  

9.1 El Consell Plenari és l òrgan superior del Consorci, i està format pels membres 
següents, nomenats i substituïts per les entitats consorciades:   

a) Quatre representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya 
b) Quatre representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya 
c) Quatre representants del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya 
d) Quatre representants de l Ajuntament de Mollet del Vallès 
e) Tres representants de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
f) Un representant de l'Ajuntament de Parets del Vallès 
g) Un representant de l'Ajuntament de Lliçà de Vall 
h)   Dos representants de l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans 
i) Un representant de l'Ajuntament de Montcada i Reixac  

9.2 Assistiran a les sessions del Consell Plenari, amb veu però sense vot, les 
persones que ocupin la Gerència i la Secretaria.  

9.3 Altres administracions o entitats amb objectius afins podran incorporar-se al 
Consorci, mitjançant sol·licitud prèvia i acord d admissió del Consell Plenari amb 
modificació dels estatuts, si s escau. En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de 
noves entitats, en l'acord corresponent del Consell Plenari figurarà la seva nova 
composició, el nombre de membres que s'assigna a cada una de les noves entitats i la 
possible variació dels atribuïts a les entitats ja integrades.   

Article 10. 
La Presidència i la Vicepresidència  

10.1 El President/a serà el Conseller/a de Política Territorial i Obres Públiques.  

La Vicepresidència primera serà l alcalde o alcaldessa de l Ajuntament de Mollet del 
Vallès, la Vicepresidència segona serà l alcalde o alcaldessa de Santa Perpètua de 
Mogoda i la Vicepresidència tercera serà  l alcalde o alcaldessa que s acordi entre la resta 
d ajuntaments participants en el Consorci.  
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10.2 La Presidència exercirà la representació del Consorci a tots els efectes, i podrà 
comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe d autoritats, 
tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, 
públiques i privades, físiques i jurídiques.  

Per a l exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les 
delegacions que estimi pertinents a favor de les Vicepresidències, de la Presidència de la 
Comissió Executiva i de la Gerència del Consorci.  

Són competències del President:  

a) Elaborar l ordre del dia de les sessions del Consell Plenari.  

b) Convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell Plenari. 

c) L exercici d accions judicials o administratives, i la defensa del Consorci, en casos 
d urgència, havent-ne de donar compte al Consell Plenari en la propera sessió que 
se celebri. 

d) Aprovar les modificacions del pressupost que afectin al mateix grup de funció.  

10.3 La Vicepresidència 1a. substituirà la presidència en totes les seves funcions en 
casos de malaltia, absència o vacant.   

Article 11 
Sessions del Consell Plenari  

11.1. El Consell Plenari es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat semestral per 
tractar els assumptes de la seva competència. En sessió extraordinària, totes les vegades 
que sigui necessari, prèvia convocatòria de la Presidència o bé, quan ho proposin la 
tercera part dels seus membres.  
11.2. Les sessions es podran celebrar tant en la seu del Consorci com en la seu dels 
ens consorciats. 
11.3. Les convocatòries seran notificades als membres del Consell Plenari, com a 
mínim amb una setmana d antelació. En la corresponent convocatòria de les sessions, el 
President assenyalarà la data, l hora, el lloc i l ordre dels temes a tractar-hi. 
11.4. En tot allò no previst en aquests estatuts respecte al funcionament del Consell 
Plenari, s'aplicarà supletòriament la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu com pel funcionament dels 
òrgans col·legiats.    

Article 12 
Competències del Consell Plenari  

12.1 Corresponen al Consell Plenari les competències següents:  

a) L aprovació de la modificació d aquests Estatuts, sens perjudici de la 
necessitat també d aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.  

b) Aprovar un contracte programa quadriennal i la seva revisió anual. 

c) L aprovació del pressupost anual i de les seves modificacions i liquidacions, llevat 
que estiguin atribuïdes a algun altre òrgan del Consorci. 

d) L aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball. 
e) L aprovació del pla de gestió anual. 
f) L aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis. 
g) L aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci. 

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  

h) L aprovació de la incorporació de nous membres al Consorci, així com la seva 
separació. 

i) El nomenament i cessament de la Gerència i la Secretaria.. 
j) L aprovació del Reglament de Règim Interior que desenvolupi aquests Estatuts. 
k) El nomenament de la Vicepresidència 3a. 
l) L alienació del patrimoni. 
m) L adquisició de tota classe de béns i drets quan el seu valor excedeixi del 10% 

dels recursos ordinaris del pressupost i no hi estigui prevista. 
n) L exercici d accions judicials i administratius, així com l exercici de la defensa en 

els procediments incoats contra el Consorci. 
o) L aprovació d operacions de crèdit. 
p) Dissoldre i liquidar el Consorci. 
q)   Admetre i separar membres.(a suprimir perquè és = que h)?  

12.2 El Consell Plenari podrà delegar en altres òrgans del Consorci les anteriors 
competències, llevat les que requereixin un quòrum d aprovació especial d acord amb 
l article 13.  

Article 13 
Règim d adopció d acords  

Els acords s adoptaran per majoria de vots. En cas d empat el vot del President del 
Consorci tindrà caràcter diriment.  

No obstant, requerirà l acord del Consell Plenari amb majoria de dos terços del nombre 
legal dels seus membres en el supòsits següents:  

a) Modificació dels estatuts 
b) Aprovació del reglament de règim interior. 
c) Incorporació de nous membres 
d) Aprovació del pressupost anual. 
e) Aprovació del pla de gestió anual. 
f) Nomenament del Director. 
g) Aprovació dels comptes anuals. 
h) Dissolució i liquidació del Consorci.   

Article 14 
La Comissió Executiva. 
Composició  

14.1 La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat de govern ordinari del Consorci.   

14.2 La Presidència de la Comissió Executiva recaurà en el/la President/a del Consorci 
o la persona en qui ell/ella delegui.  

14.3 Els seus membres seran designats pel President del Consorci, a proposta, si 
s'escau, de les entitats consorciades.  

14.4  El/la President/a podrà delegar la Presidència en qualsevol dels 
Vicepresidents/tes.  

14.5 La Comissió Executiva estarà formada per nou membres que respondran a la 
composició següent:  

a) El President/a 
b) Tres representants a proposta de la Generalitat de Catalunya. 
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c) Dos representants nomenats per l Ajuntament de Mollet del Vallès.    
d)   Un representant nomenat per l Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 
e) Un representant nomenat per l Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans 
f) Un representant nomenat per l Ajuntament de Parets    

Article 15 
Sessions de la Comissió Executiva  

15.1 La Comissió Executiva es reunirà en sessió ordinària cada tres mesos per tractar 
els assumptes de la seva competència. El dia i hora de les sessions seran determinats, de 
manera genèrica, per la Presidència.  

També es reunirà de forma extraordinària per decisió de la Presidència o a proposta de 
qualsevol vocal de la mateixa.  

15.2 Per a la validesa de les sessions serà necessària l'assistència de la majoria 
absoluta dels seus membres.  

15.3 En tot allò no previst en aquests estatuts, s aplicaran a aquest òrgan les normes 
de funcionament pels òrgans col·legiats de l Administració.   

Article 16 
Competències de la Comissió Executiva  

16.1 Correspon a la Comissió Executiva totes les competències no atribuïdes per 
aquests estatuts a cap altre òrgan del Consorci,  i les que li delegui expressament el 
Consell Plenari. No podran ser objecte de delegació aquelles matèries que d acord amb 
l art. 13 requereix un quòrum reforçat.  

16.2 En qualsevol cas, la Comissió Executiva no podrà delegar en la Gerència 
competències que li hagi pogut delegar el Consell Plenari.   

Article 17 
Renovació de càrrecs  

El nomenament de tots els membres del Consell Plenari i de la Comissió Executiva tindrà 
una durada màxima de quatre anys, però podran ser nomenats per a nous mandats de 
manera indefinida.    

Article 18 
La Gerència  

18.1 La Gerència serà nomenada pel Consell Plenari a proposta de la Presidència i 
recaurà en persona professionalment capacitada per exercir el càrrec.  

18.2 La Gerència tindrà la consideració de personal laboral d alta direcció.  

18.3 Correspon a la Gerència, a més de les funcions i competències que 
específicament li encomanin o li deleguin el Consell Plenari o la Comissió Executiva:  

a) Fer complir les decisions dels òrgans de govern del Consorci i ordenar-ne, si 
s escau, la publicació. 
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b) Dirigir el personal en tots els seus aspectes, llevat del seu nomenament, 
acomiadament disciplinari o separació del servei. 

c) Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o desenvolupa el 
Consorci. 

d) Autoritzar despeses i adjudicar i formalitzar contractes fins a un import màxim de 
30.000 euros sempre que no superin les dotacions pressupostàries de l any en 
curs. 

e) Ordenar tots els pagaments. 
f) Preparar l avantprojecte de Pressupost del Consorci. 
g) Elaborar la memòria anual de gestió de serveis. 
h) Assumir la gestió patrimonial.   

Article 19 
La Secretaria i la Tresoreria  

19.1 El Consorci estarà assistit de Secretaria. El seu titular serà nomenat pel Consell 
Plenari entre personal al servei dels ens consorciats que n ostentin alguna de les 
vicepresidències.  

19.2. El Secretari/a assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell Plenari i 
de la Comissió Executiva i aixecarà les Actes corresponents.  

19.3 Actuarà com a Tresorer/a del Consorci, la persona nomenada pel Consell Plenari 
d entre el personal al servei dels ens consorciats que n ostentin alguna de les 
vicepresidències.    

Article 20 
Personal  

20.1 La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa laboral, tot i 
respectant els principis de mèrit, capacitat, igualtat, publicitat i lliure concurrència.  

20.2 Per al compliment de les finalitats del Consorci, les entitats consorciades hi podran 
adscriure personal de les seves plantilles, qualsevol que fóra el règim de la seva relació 
d'ocupació. Tanmateix, quan es tracti de personal laboral, el Consorci se subrogarà en la 
relació jurídica existent entre l'interessat i l'entitat consorciada,  amb les garanties que 
estableix a aquest efecte l'Estatut dels treballadors.   

Article 21 
Règim de la contractació  

El Consorci estarà sotmès al règim de contractació de la legislació i normes 
reglamentàries de contractes de les administracions públiques.          
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CAPÍTOL 3 
RÈGIM PATRIMONIAL, FINANCER, PRESSUPOSTARI I COMPTABLE   

Article 22 
Patrimoni  

22.1 Constitueixen el patrimoni del Consorci:  

a) Els terrenys cedits per l'Institut Català del Sòl corresponents a l'àmbit del sistema 
general d'espai lliure públic central d'àmbit supramunicipal definit en el Pla director 
urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, aprovat definitivament el 29 d abril 
de 2005. 
b) Els béns i drets que aportin les entitats consorciades 
c) Els béns i drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.  

22.2 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà 
i aprovarà anualment el Consell Plenari.  

Article 23 
Recursos del Consorci  

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

a) Els productes del seu patrimoni. 
b) Els rendiments dels serveis que presti. 
c) Les adquisicions a títol lucratiu al seu favor. 
d) Les aportacions realitzades pels ens consorciats. 
e) Els crèdits que s'obtinguin. 
f) Les subvencions, auxilis, els ajusts i els donatius. 
g) Qualsevol altre recurs que li atorgui la legislació vigent.   

Article 24 
Aportacions dels ens consorciats  

24.1 Les aportacions  de funcionament anuals de cada ens consorciat es calcularan a 
partir dels percentatges següents:  

a)  Generalitat de Catalunya, el 51% 
b) Ajuntament de Mollet del Vallès, el 19,70620 % 
c) Ajuntament de Sta. Perpetua de Mogoda, 16,69259 % 
d) Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, 7,85491 % 
e) Ajuntament de Parets del Vallès, 2,25083 % 
f) Ajuntament de Lliçà de Vall, 1,13166 % 
g) Ajuntament de Montcada i Reixac, 1,36381 %  

24.2 El contracte programa quadriennal d inversions preveurà l import de les inversions 
extraordinàries així com la distribució de les aportacions entre els diferents ens 
consorciats.  

24.3 El Consell Plenari del Consorci, mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable 
de les tres cinquenes parts dels seus membres de dret, podrà modificar les aportacions 
dels ens consorciats i aprovar-ne d extraordinàries. En aquests supòsits serà necessària la 
ratificació expressa dels corresponents òrgans dels ens consorciats, i en el supòsit que no 
es donés aquesta ratificació, restaria suspesa la participació en el Consorci de l'ens 
afectat. 
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24.4 Les aportacions de cada ens consorciat es lliuraran al consorci amb la periodicitat 
necessària per a fer front a les despeses previstes per al trimestre següent.   

24.5 Les aportacions dels ens consorciats es consideraran ingressos de dret públic a 
tots els efectes legals.   

Article 25 
Pressupost  

25.1 El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s ajustarà a la 
normativa prevista pels ens públics de la Generalitat.  

25.2 El pressupost serà preparat per la Gerència, i haurà de ser informat per la 
Comissió Executiva, la qual l elevarà al Consell Plenari per a la seva aprovació.    

Article 26 
Comptabilitat del Consorci  

26.1 El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la 
comptabilitat pública.  

26.2  El Consorci no estarà subjecte a intervenció prèvia i s aplicarà el procediment 
d auditoria.     

CAPÍTOL 4 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I SEPARACIÓ DELS MEMBRES   

Article 27 
Modificació dels Estatuts  

La modificació d aquests Estatuts, inclosa l adhesió de nous membres, se subjectarà al 
procediment  establert en l article 12 i 13 d aquests estatuts.   

Article 28 
Separació dels membres  

28.1 Els ens consorciats podran separar-se del Consorci, sempre que es donin les 
condicions següents:  

a) Que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions anteriors amb el 
Consorci. 
b) Que garanteixin el compliment de les obligacions pendents. 
c) Que posin en coneixement del Consorci les seves intencions de separació amb 
una antelació mínima de sis mesos.  

28.2 Un cop rebut el preavís de separació, es reunirà el Consell Plenari per tal 
d impulsar, si s escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, 
eventualment, la dissolució del Consorci. 
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CAPÍTOL 6 
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI   

Article 29 
Dissolució del Consorci.  

29.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:  

a) Per acord unànime dels ens consorciats. 
b) Per separació d algun o alguns dels seus membres, si amb això el Consorci 

esdevé inoperant. 
c) Per impossibilitat d'assolir els seus objectius. 
d) Per incompliment de l objecte. 
e) Per transformació del Consorci en un altre ens.   

29.2 La dissolució del Consorci requerirà l acord del seu Consell Plenari, adoptat amb 
el vot favorable d un mínim de tres cinquenes parts dels seus membres de dret, i la 
ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. Cas de no assolir-se els 
acords esmentats, cada ens consorciats conservarà el seu dret de separació, d acord amb 
l article 28.  

29.3 L acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci especificarà la forma 
de liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions a les 
administracions consorciades,  basant-se en els criteris de preservació de l interès públic i 
d equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciats al llarg de la 
duració del Consorci. L acord de dissolució també haurà de determinar la destinació del 
personal del Consorci, amb respecte a tots els seus drets.   

Article 30 
Liquidació dels béns  

L'acord de dissolució determinarà com s'ha de procedir a la liquidació dels béns que 
pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres o les instal·lacions existents, segons les 
directrius següents:  

a) El Consell Plenari designarà una comissió liquidadora constituïda per tres perits de 
reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els cinc anys 
anteriors a la seva designació, els quals formularan una proposta sobre el 
procediment per a la formalització de la dissolució. 

b) En el mateix acord de designació de la comissió liquidadora, el Consell Plenari 
determinarà quines són les competències que la resta d'òrgans del Consorci 
poden continuar exercitant. 

c) La constitució de la comissió liquidadora no implicarà alteració en el funcionament 
dels òrgans del Consorci, llevat de les competències previstes a l'article 11 a), c) i 
j) que requeriran la seva adopció per unanimitat dels seus membres de dret. 

d) L acord de dissolució fixarà el destí dels terrenys corresponents al Parc de l'Espai 
d'Interès Natural de Gallecs.  En tot cas es garantirà la unitat de gestió d acord 
amb les determinacions del Pla Director Urbanístic.     

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  

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA   

El primer exercici es tancarà a tots els efectes, i en particular els de caràcter econòmic i 
comptable, el 31 de desembre de l'any de constitució del Consorci.   

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA  

El Consorci, en l àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les potestats i 
prerrogatives de què poden gaudir els ens consorciats amb participació de la Generalitat i 
els ens locals.   

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA  

En tot allò no previst per aquests Estatuts, el Consorci es regirà per la normativa 
autonòmica aplicable als consorcis.   

6. Designar, si escau, els representats municipals al Consell 
d Administració de la societat municipal Habitaparets, SL

 

Pren la paraula el regidor d Urbanisme i Habitatge, el senyor Lucio Gat, i explica 
que en el Ple d 11 de maig de 2006 es va aprovar definitivament la constitució de 
la societat municipal de responsabilitat limitada Habitaparets, SL per a la gestió 
del patrimoni municipal i el sòl de l habitatge. 

Atès que la llei preveu que l escriptura de constitució de la societat ha d expressar 
entre d altres extrems, la identitat de la persona o persones que s encarreguin 
inicialment de l administració i de la representació social i d acord amb el que 
diuen els Estatuts de la societat aprovats definitivament, el Consell d Administració 
s ha d integrar pel nombre de consellers que fixi la Junta General, que no pot ser 
inferior a tres, ni superior a dotze, i d acord amb els Estatuts, correspon al Consell 
d Administració regir o administrar la societat, per això, proposa nomenar els 
senyors Joan Seguer Tomàs, Antonio Torio Fernández, Lucio Gat Lavado, Sergi 
Mingote Moreno, Josep Llacuna Alonso i Josep Maria Tarrés Massaguer com a 
membres del Consell d Administració de la societat municipal de responsabilitat 
limitada Habitaparets, SL per a la gestió del patrimoni municipal del sòl i de 
l habitatge. 

El mateix acord faculta l alcalde president de la corporació per a la signatura de 
l escriptura de constitució i el nomenament de càrrecs de la societat Habitaparets, 
SL. 

En el primer punt es nomena com a membres del Consell d Administració de la 
societat municipal els mateixos representants que formen part de la Junta de 
Govern de l Ajuntament. 

Pren la paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup 
desitjaria que al menys algú de l oposició estigués representat en el Consell 
d Administració, encara que només fos per higiene democràtica, per això estan 
totalment en contra de la proposta. 

El regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, indica que per higiene democràtica 
els grups de l oposició estan representats en el plenari de la societat municipal, 
per tant, s estalviaria la manifestació de higiene democràtica . 
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Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que la paraula higiene 
democràtica està pujada de to, però ha de dir que la societat es podria millorar en 
aquests moments i d acord amb el que es porta avui al Ple, ja que en altres 
entitats d aquest tipus en formen part dels consells representats dels diferents 
partits polítics que conformen el plenari.  

El senyor Martorell indica que estaria molt bé que en la societat municipal també 
formessin part un representant dels diferents grups municipals. Es podria 
consensuar i sempre amb la finalitat d aportar el màxim a la societat, per ser el 
més plural i transparent possible. 

Manifesta que no inventa res, ja que en altres societats d aquest tipus funcionen 
així, per això CiU demana i posa a consideració, si l equip de govern així ho vol 
entendre, la possibilitat que en el consell hi hagi representants dels diferents grups 
municipals que formen el plenari, a part de l equip de govern. 

Des d aquest punt de vista el consell seria més plural i la ciutadania i els seus 
interessos estaria més representada en la societat municipal. Posa el prec damunt 
de la taula per si l equip de govern ho vol reconsiderar. Si fos així votarien a favor i 
sinó ho farien en contra, ja que CiU queda exclòs com a oposició. 

El regidor d Urbanisme i Habitatge, el senyor Lucio Gat, manifesta que és una 
consideració que respecta. Cada grup té una forma de plantejar aquest òrgan de 
gestió i l equip de govern té uns altres criteris i entén que la Junta General és el 
plenari, en què tots els representants dels grups polítics tenen alguna cosa a dir, i 
hi tenen la seva representació i el Consell d Administració és més com un comitè 
executiu que ha de vetllar pel compliment del que estableix la Junta General. 

L equip de govern entén que els grups de l oposició estan perfectament 
representats en la Junta General i que el Consell d Administració de la societat 
municipal Habitaparets tindrà més tasques executives, de les quals la Junta de 
Govern té una representació d acord amb el que és aquest Ajuntament i el plenari. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el seu grup entén tota la part 
dispositiva administrativa del que pot suposar un Consell d Administració i hi ha un 
punt que és molt evident, es vol que hi hagi representació dels diferents grups 
municipals o no. Des d aquest punt de vista, el tema és clar i no cal comentar el 
funcionament del Consell, com s executa i com pensa. Per a CiU la qüestió és 
clara i transparent. Estan representats el grups o no. En un Consell 
d Administració que té totes aquestes tasques que molt bé ha expressat el regidor 
senyor Lucio Gat, han d estar representats els diferents grups municipals, ja sigui 
a través del regidor o d un representant extern dels diferents grups que assignin 
cada grup municipal perquè en formi part del consell. Senzillament és dir si hi 
estan d acord o no. CiU torna a dir i reiterar que l equip de govern ho tingui en 
consideració, perquè seria més enriquidor per a la societat, ja que estaria més 
representada i seria més plural. 

El regidor d Urbanisme i Habitatge, el senyor Lucio Gat, exposa que si la 
representació orgànica de l entitat només té com a òrgan de gestió el Consell 
d Administració, entendria perfectament la sol·licitud del senyor Martorell, però hi 
ha la Junta Plenària en què estan representats els diferents grups. 

Pren la paraula la regidor del NOPP, el senyor Morguí, i exposa que davant d una 
decisió com la que es prendrà avui en aquest Ple, ja que el grup socialista té 
majoria absoluta i permet l aprovació, l únic que poden fer els que pertanyen a la 
minoria del Ple és lamentar-se sobre el que està passant. Al febrer de 2005 es 
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van discutir els Estatuts de la societat municipal Habitaparets, i l article 11è del 
Consell d Administració, diu: La composició del Consell d Administració ha de 
reflectir la posició majoritària de l Ajuntament de Parets del Vallès . Quan es va 
discutir el punt es va dir que hi estarien representants els diferents grups 
municipals, cosa que seria el més lògic, ja que el Consell d Administració 
d Habitaparets està molt blindat, perquè la Junta General de la societat necessita 
prendre decisions i la Junta ordinària només es reuneix una vegada a l any o bé 
que la sol·liciti el Consell d Administració. Aquest és l únic cas que es pot arribar a 
tenir una mica de possible participació, ja que disset dividit entre quatre és menys 
de sis. 

Els grups de l oposició es poden posar d acord en demanar juntes generals 
extraordinàries cada vegada que vulguin, ja que són sis membres. És l únic punt 
que permet que els grups de l oposició demanin juntes generals extraordinàries 
per controlar el Consell d Administració. 

Els regidors que formen part de la Junta General no podran delegar el vot. El punt 
12.5 tracta del Consell d Administració i diu que: El Consell d Administració queda 
constituït vàlidament quan assisteixin a la reunió personalment o representats per 
un altre conseller ; no indica que sigui del Consell d Administració, per tant potser 
un conseller de la Junta General, la meitat més un dels seus membres, per això el 
Consell d Administració permet delegar vot i representacions, cosa que dintre de 
la Junta General no es permet de cap manera. El Consell d Administració permet 
fer coses, en què la participació és nul·la. 

El senyor Morguí continua explicant que només alguns tècnics poden anar a veure 
què passa al Consell d Administració, amb veu, però sense vot. Seran tècnics de 
la societat que es convocaran pel Consell d Administració o a petició de la majoria 
dels membres del Consell d Administració. Hi ha un avantatge i és que dues 
persones de l Ajuntament poden assistir-hi. Un és el secretari, que donarà fe dels 
assumptes que es tracten al Consell d Administració, i prendrà acta del què passi. 

El Butlletí Oficial de la Província diu que l exercici de les funcions del secretari del 
Consell d Administració, que és el secretari de l Ajuntament, estan subjectes a la 
retribució que determini el Consell d Administració. O sigui, que el secretari el 
paga el Consell d Administració, per dir-lo d alguna manera. Per tant, no existeix 
gaire claredat política, perquè no hi ha cap persona que vegi què passa dins el 
Consell d Administració. 

El punt 11.6. dels Estatuts diu que es cessarà quan finalitzi el mandat, però 
continuaran en el seu càrrec fins que es nomenin els seus successors. Per tant, 
és necessari que el Consell sigui plural, perquè això significa que després d unes 
eleccions hi ha un grup amb majoria que continua tenint el domini de la societat 
Habitaparets, que permet fer moltes coses i en aquest període no hi ha Ple. 

El senyor Morguí continua exposant que en el mateix dia que es constitueix el Ple 
de l Ajuntament i es nomena alcalde s haurà de fer immediatament o haurà de 
constar dintre de l ordre del dia el nomenament dels representants del Consell 
d Administració, perquè sinó és absurd tenir un Consell d Administració d un color, 
que ve d unes eleccions, que estigui a sota d un altre ajuntament que tindrà una 
composició totalment diferent. 

Quan es diu que el Consell d Administració ha de ser d un altre estil, tal com han 
manifestat també els altres grups de l oposició, queda clar que ha de tenir un altre 
estil, perquè quan van discutir els temes de la societat Habitaparets, ja es van 
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comentar aquests problemes, ja que és una societat que té una potència immensa 
per moure temes, perquè pot demanar préstecs, crèdits, atorgar contractes de 
treball, nomenar i acomiadar, però els grups de l oposició no poden assistir als 
consells d administració, per tant hauran de demanar còpia de les actes i convocar 
plens i reunions de la Junta General, per saber què passa. 

Hi ha assumptes que s aproven ara quan el que s ha publicat al Butlletí Oficial de 
la Província exigeix que hi hagi una altra manera d aprovar-se i altres persones 
que s haguessin pogut triar primer abans del Consell d Administració, que és la 
qüestió de com s aproven les accions que ha de dur a terme la Junta General, que 
fa un Ple i en realitat els acords que es prenen consten en acta i s aproven a la 
Junta següent o bé es poden aprovar dintre del termini de quinze dies si el 
president i dos regidors interventors, que no estan definits, els punts 10.2. i el 
10.3. permet un mica de pas, però s ha de forçar la màquina i els punts, quan les 
coses podrien ser més senzilles de funcionar. En el termini de quinze dies el 
president i dos regidors interventors, un dels quals serà representant de la 
majoria, i un altre de la minoria poden aprovar les actes que es decideixin sobre 
aquestes qüestions. Aquí queda ben clar que en les reunions de la Junta General 
ha d haver un representant de la majoria i un altre de la minoria en el Consell 
d Administració i podria ser exactament igual. 

El Consell d Administració pot acordar que vagi qui vulgui, però en cap moment la 
Junta General pot acordar que hi vagi cap altre representant, sinó es fa un Ple 
especial que ho acordi. Sinó assisteix més gent és perquè l equip de govern té 
majoria i encara que en la votació tots els grups de l oposició votin en contra 
s aprovarà la proposta, però en una Junta General es podria demanar que en lloc 
de cinc membres fossin set i dos o tres podrien ser de l oposició, per controlar el 
Consell d Administració, encara que l equip de govern continuaria tenint la majoria 
dintre del Consell, ja que seria una representació proporcional. O sigui, que la 
representació seria la mateixa que en el Ple. No entén perquè l equip de govern 
vol tallar això i que no hi hagi manera d enviar observadors a les reunions del 
Consell d Administració. No només es tracta que estiguin persones amb veu i 
sense vot, és que no poden enviar cap persona per veure què passa. Atès que el 
Consell d Administració té una potència considerable i depèn de la Junta General i 
del Ple de l Ajuntament valdria la pena canviar la proposta. 

El senyor Morguí indica que en el punt de la proposta d acord que posa: Atès que 
l article 11 dels Estatuts de la societat aprovats definitivament estableix que el 
Consell d Administració està integrat pel nombre de consellers que fixi la Junta 
General, que no pot ser a inferior a tres ni superior a dotze. ; podria figurar que els 
conseller són elegits en funció del càrrec electe i pertanyen al Ple municipal, 
d aquesta manera quedaria més clar, ja que no s escullen perquè siguin aquests 
senyors, sinó en funció del seu càrrec. 

En resum, el que han dit els grups de l oposició ERC, CiU i NOPP és que hi ha 
una manca de diafanitat democràtica en el nomenament del Consell 
d Administració i valdria la pena de replantejar-se la qüestió. El NOPP vota en 
contra de la proposta per la participació mínima dels grups de l oposició. 

Intervé el regidor d Urbanisme i Habitatge, el senyor Lucio Gat, i dedueix de 
l àmplia intervenció del representant del NOPP, que demana exactament el mateix 
que la resta de forces polítiques. 

A continuació farà una reflexió, però no amb l ànim que els grups canviïn el sentit 
del vot, ja que l equip de govern respecta que continuïn mantenint el vot en contra, 
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i anuncia una cosa que quedarà en acta, i és el fet que s ha de constituir la 
societat tal com ho diu la part dispositiva de l acord. Es necessita l escriptura 
pública de constitució i estan disposats a valorar la integració d un membre de 
cada grup de l oposició en una constitució posterior a la constitució de les 
escriptures públiques, que pot coincidir perfectament amb en el nomenament de la 
gerència de l entitat. Reitera que ho diu sense ànim que els grups canviïn el vot. 

El senyor Lucio Gat indica que no ha entès algunes de les manifestacions 
expressades pel senyor Morguí, probablement és el senyor Lucio Gat qui no entén 
les coses, altres sí que les ha entès i reitera la proposició anterior, però no es farà 
en aquest Ple, ja que es necessiten l escriptura de constitució de la societat, per 
això la proposta la mantenen, amb el compromís que en una constitució posterior 
a l escriptura pública de l entitat s integri un membre de cadascun dels 
representants del Ple, si els grups ho creuen oportú. 

El regidor senyor Morguí, del NOPP, indica que l equip de govern manté la posició 
i també la podrien canviar, per això el NOPP manté la posició en contra, i 
accepten que en una reunió posterior es refaci el Consell d Administració. Dóna 
gràcies perquè s ha acceptat el suggeriment. 

Intervé la presidència i matisa que en la primera Junta General de l entitat 
Habitaparets es podria plantejar la incorporació dels diferents membres d altres 
forces polítiques aquí representades en el Consell d Administració. 

El senyor Morguí indica que la primera Junta General és aquesta. 

La presidència respon que avui s acorda el nomenament dels membres de la 
Junta General per constituir-la, de moment no s ha constituït. 

El senyor Morguí manifesta que els Estatuts diuen que la primera reunió del Ple 
és aquesta, per tant, el Consell d Administració s haurà de decidir més endavant. 

La presidència vol fer una aclariment jurídic, ja que es pot discutir políticament el 
plantejament, però hi ha temes normatius i procediments reglats, en què la 
discussió és mínima. La Junta General no té lloc avui. La primera Junta General ja 
es convocarà i l equip de govern està disposat a recollir el suggeriment i 
plantejaments dels diferents grups de l oposició a fi i efecte de tenir en compte la 
incorporació de nous representants en el Consell d Administració. 

Indica que s ha associat la Junta General al Ple de l Ajuntament i el Consell 
d Administració s ha associat a la Junta de Govern. S ha fet aquest plantejament 
per tirar endavant la societat i per començar a gestionar-la. Reitera que la voluntat 
de l equip de govern una vegada constituïda la Junta General de la societat és 
plantejar els membres del Consell d Administració, assumpte que es pot discutir 
en la primera Junta General que tindria lloc a tal efecte. 

Intervé el secretari i explica que el que pot comportar la dificultat d entendre-ho és 
que els propis Estatuts diuen que el nomenament dels membres del Consell 
d Administració es farà per la Junta General. Malgrat l anterior, per poder atorgar 
l escriptura pública de constitució de la societat hi ha uns requeriments legals com 
tenir l acord de constitució i el nomenament dels membres del Consell 
d Administració.  

Si no fos en un Ple, aquest acord i nomenament es faria pels socis fundadors. 

Nomenar uns membres permet atorgar una escriptura pública, que permet la 
constitució de la societat i a partir d aquí, s ha d inscriure l empresa en el Registre 
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Mercantil. És en la vida de la societat, un cop està inscrita en el Registre i 
constituïda, quan entren en funcionament els Estatuts i correspon a la Junta 
General nomenar els seus membres, però en aquest primer nomenament igual 
que en la primera constitució no ho pot fer la Junta General, perquè fins que no es 
constitueix no existeix. Només és un pas previ que reclama la legislació, ja que 
per fer l escriptura de constitució es necessita tenir l acord que es va prendre 
l altra dia, de constitució de la societat, com el nomenament dels membres de 
l òrgan de representació del Consell d Administració, com l aportació del capital 
social, que en aquest cas els Estatuts estableixen un capital social inicial de 
12.000 , que s han d ingressar en  un compte de la societat. Són requisits per 
constituir la societat i una vegada constituïda i inscrita en el Registre Mercantil és 
quan es pot reunir la Junta General. 

El secretari continua explicant que la Junta General està formada pel Ple, que són 
els mateixos membres, però són dos actes diferents. Hi haurà una convocatòria 
de Ple i una altra de la Junta General de la societat. El lògic és que es facin 
coincidir en el mateix dia, sense barrejar els acords. Els que prengui el Ple seran 
del Ple i els de la Junta General de la societat vindran d un òrgan diferent. 

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i manifesta que només es 
referia a la primera frase de l article 8è, que diu que les funcions de la Junta 
General són assumides pel Ple de l Ajuntament de Parets del Vallès. 

Intervé la presidència i reitera que la voluntat de l equip de govern és que una 
vegada constituïda la societat i que tingui lloc la primera Junta General es 
plantejarà la proposta dels diferents grups, sobre la incorporació de nous 
membres en el Consell d Administració de la societat. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que el secretari de 
la corporació ha fet els aclariments legals i jurídics del tema, i ha asserenat el que 
havia estat un debat molt llarg i intens. 

Iniciativa políticament comparteix íntegrament el que s ha expressat, en el sentit 
que tot és susceptible de ser revisat i per això, s ha de prioritzar la constitució de 
la societat per començar a operar. Una vegada constituïda, en la primera Junta 
General, com ja s ha indicat, tot pot ser discutible, tot i que ha de dir que de 
manera natural i amb tota la sinceritat del món, s ha traslladat el mateix esquema 
de la corporació a la societat, al menys en aquesta proposta. S ha fet una 
equiparació i translació automàtica del Ple de la corporació a la Junta General i 
una translació automàtica de la Junta de Govern en el Consell d Administració. És 
la millor manera ràpida i eficaç de posar a treballar la maquinària en la nova 
societat i en la primera Junta General es pot parlar de tot. 

La presidència pregunta si els grups mantenen les posicions de vots. 

Tots responen afirmativament i les votacions són les següents: 

Vots a favor: 10 (PSC-PM, ICV-EA) 

Vots en contra: 6 (NOPP, CiU, ERC) 

Abstencions:  0 

Per tant i, 

Atès que en data 11 de maig de 2006 el Ple de l Ajuntament va aprovar 
definitivament la constitució de la societat municipal de responsabilitat limitada 
Habitaparets, SL per a la gestió del patrimoni municipal del sòl i de l habitatge. 
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Atès que l article 12 de la Llei 12/1995, de 23 de març, de societats de 
responsabilitat limitada preveu que l escriptura de constitució de la societat ha 
d expressar entre d altres extrems, la identitat de la persona o persones que 
s encarreguin inicialment de l administració i de la representació social. 

Atès que l article 11 dels Estatuts de la societat aprovats definitivament estableix 
que  el Consell d Administració està integrat pel nombre de consellers que fixi la 
Junta General, que no pot ser a inferior a tres ni superior a dotze. 

Atès que d acord amb els Estatuts, correspon al Consell d Administració regir o 
administrar la societat. 

Atès que l article 12 estableix que els càrrecs del Consell d Administració seran 
designats pel propi Consell i que, en tot cas, s ha de nomenar un president. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Nomenar els senyors Joan Seguer Tomàs, Antonio Torio Fernández, Lucio Gat 
Lavado, Sergi Mingote Moreno, Josep Llacuna Alonso i Josep Maria Tarrés 
Massaguer com a membres del Consell d Administració de la societat municipal 
de responsabilitat limitada Habitaparets, SL per a la gestió del patrimoni municipal 
del sòl i de l habitatge. 

2. Facultar l alcalde president de la corporació per a la signatura de l escriptura de 
constitució i nomenament de càrrecs de la societat Habitaparets, SL.  

7. Precs i preguntes 

7.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el representant d ERC, el senyor Rigol, i 
pregunta si s ha passat un programa de la Festa Major a diferents empreses 
perquè esponsaritzin els actes de la festa i si aquest programa s ha filtrat a la 
gent, cosa que li han comentat. 

La presidència respon que no s ha donat el programa, sinó algun dels actes que 
es faran per si volen esponsaritzar-los. No consten ni els dies, ni els horaris, 
només una relació d algunes de les activitats que tindran lloc. No hi consten totes, 
només les més importants i a partir d un preu determinat a fi que triïn les 
actuacions o activitats en les que volen participar.  

Intervé el regidor de Cultura, el senyor Torio, i explica que l Ajuntament tots els 
anys demana col·laboracions a les empreses de Parets, com fan sempre tots el 
pobles. Moltes de les empreses se senten còmodes si esponsaritzen alguna 
activitat que tingui relació amb l activitat que desenvolupen. Per exemple 
l empresa Danone esponsaritza alguna activitat o festa infantil. D altres empreses 
demanen esponsaritzar actes esportius, la qual cosa no vol dir que paguin tot el 
cost de l activitat, sinó una quantitat que és la que l empresa determina a canvi de 
l esponsorització d algun acte de la Festa Major. 

7.2. El senyor Rigol manifesta que fa tres anys que l avinguda de Catalunya està 
en obres i no s ha previst el soterrament de les línies elèctriques, sinó que encara 
estan canviant cables. 

7.3. El senyor Rigol pregunta pel premi escombra que han atorgat a l Ajuntament. 
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7.4. El senyor Rigol prega que no s utilitzin els bufadors per netejar les voreres, 
sinó que es facin servir només per sota dels cotxes i pels llocs que l escombra no 
arriba, ja que entre el soroll i la quantitat de pols que aixeca només es canvia la 
porqueria de lloc. 

Intervé el regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, i explica que el premi de 
l escombra de plata és un certamen que té vint anys de durada, que valora 
bàsicament les accions de millora continua al voltant del que són accions 
encaminades a la sostenibilitat del municipi, la neteja viària, el reciclatge, el 
tractament de residus urbans, i d altres accions complementàries com campanyes 
d informació i difusió, millores com el soterrament de contenidors o algunes 
mesures complementàries entre urbanisme i serveis per millorar el tractament de 
residus i la neteja viària del municipi. També entren en consideració temes com la 
reducció de la contaminació atmosfèrica o altres tipus de contaminació. 

El senyor Llacuna continua explicant que és la desena edició del premi i es 
presenten municipis de força prestigi. Hi ha dos municipis que tenen fama de ser 
els municipis més nets de la península, que són Sant Sebastià i Oviedo. Els 
tribunals i els organismes associats a l Associació Ategrus, que té vint anys 
d antiguitat, porta aquest tipus d accions, edita revistes prestigioses i col·labora en 
diferents empreses que es dediquen al tema de la neteja i el reciclatge de residus. 
Ategrus és una societat, amb seu a Bilbao, dirigida per un enginyer que havia 
treballat professionalment en assumptes de neteja viària. Tenen una estructura 
força important i dintre del tribunal que atorga el trofeu hi ha persones del 
Departament de Medi Ambient de la Comunitat de Madrid, que és el lloc on se 
celebra tradicionalment la fira i l atorgament del trofeu. El Ministeri de Medi 
Ambient també hi col·labora des de fa uns vuit o deu anys aproximadament. 

Intervé la presidència i explica que els ciutadans associen el premi amb la neteja 
del carrer, però aquest és un premi amb diferents escales: platí, or i argent. Hi ha 
diferents mencions a les diverses accions, que té una vinculació complementària 
amb el tema de la recollida selectiva. Un dels elements importants que s ha tingut 
en compte és la recollida de matèria orgànica i el seu percentatge. 

Un primer pas obliga a la millora continuada de tots els processos que ha 
comentat sobre la recollida selectiva i la neteja. En aquests moments es porta a 
terme el soterrament de contenidors i una sèrie d actuacions que estan en la línia 
de millorar els serveis de neteja viària i la recollida selectiva. Afegeix que aquest 
és el primer pas per aconseguir la millora continuada dels serveis. 

7.5. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i prega que l equip de 
govern o el regidor corresponent expliqui si s han pres mesures per arranjar la 
plaça de darrera de la Manila i el carrer Prat de la Riba. És una plaça que queda 
amagada, que està en un estat lamentable, amb la font i els seients trencats i 
porta molt temps en aquesta situació. 

Pregunta amb quina celeritat està pensat arranjar i reordenar la substitució del 
mobiliari trencat de la plaça. 

7.6. El senyor Martorell explica que CiU fa temps que va formular una pregunta i 
l equip de govern va contestar que es dirien quelcom sobre l actuació prevista en 
el pas soterrani de l avinguda de Catalunya, a l alçada de l antiga Acadèmia 
Comercial. En aquella època es va dir que estava previst fer alguna actuació, com 
el seu tancament, però no s ha fet res i continua en un estat bastant deplorable. 
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Prega que es concreti per quan està prevista l actuació o quina solució té prevista 
l equip de govern. 

7.7. El senyor Martorell pregunta per les mesures de control de focs i vandalisme 
que s han pres en la revetlla de Sant Joan. És conegut que s han cremat 
contenidors, i s han trencats bústies, algunes s han arrencat no sap si a causa de 
petard d una certa potència i de mal gust. Pregunta si s han pres mesures envers 
aquest tema, si s ha fet un càlcul i una valoració de les destrosses. 

Aquest any han vist que s han preparat unes fogueres de Sant Joan que 
semblaven les calderes del Pere Botero. Fogueres que donen gust a una festa tan 
emblemàtica com la de Sant Joan. Anomena la foguera que es va declarar al 
costat del camp de futbol, en què es van cremar alguns matolls i es va haver 
d intervenir. En altres llocs les fogueres han estat molt importants i s ha trencat la 
barrera entre premiar i potenciar la festa a través d una foguera de Sant Joan, que 
era petita i localitzada. En un concepte de festa s ha aprofitat per cremar tot allò 
que no es vol, cosa que ha generat cert perill en alguns llocs i molt veïns han estat 
pendents amb mànegues d aigua, perquè en qualsevol moment la foguera podia 
esdevenir un problema. 

El senyor Martorell manifesta que vista l experiència prega que es reguli l acte 
amb fogueres controlades i que s intervingui abans per separar, treure o llençar 
materials, per evitar un espant més important, ja que hi ha habitatges a prop 
d algunes fogueres, cosa que preocupa. 

7.8. El senyor Martorell explica que alguns veïns han manifestat que s ha de 
controlar el bufador en la neteja dels carrers. La neteja és estrictament necessària 
i prega que l Ajuntament faci arribar a l empresa que presta el servei que tingui 
cura amb el bufador, perquè els veïns han presentat queixes. Seria convenient fer 
arribar aquest fet, perquè possiblement l empresa no apreciï aquesta dada i com a 
ciutadans l obligació és fer arribar la queixa. Prega que quan l Ajuntament faci 
arribar la queixa al concessionari, faciliti una còpia al seu grup  

7.9. El senyor Martorell exposa que fa temps CiU va manifestar l estat del parc del 
Cal Jardiner i pregunta pel tipus de manteniment previst, la periodicitat i si s ha 
consignat alguna partida. Prega que hi hagin més mesures de seguretat i control 
de la Policia Local i que es netegi el parc. 

7.10. El senyor Martorell explica que tard o d hora tindrà lloc alguna actuació en la 
masia que està enfront del Grup Zeta. Pregunta quan està previst l arranjament de 
la masia, ja que creu que era un compromís del Grup Zeta i seria important que 
s arrangés, perquè s ha convertit en una via important d ús i l aspecte actual és 
lamentable. S haurien de programar unes actuacions que millorin la imatge 
d aquesta emblemàtica masia. És important que es faci a fi de conservar-la. 

7.11. El senyor Martorell prega que se ls faci arribar una relació de les actuacions 
de l arranjament de les voreres, que és una actuació prioritària en el Pla de 
participació. En algunes voreres s han fet actuacions, altres estan per arribar i 
prega que es faci un balanç de l actuació i què queda pendent, així es tindrà una 
percepció que realment els treballs es porten a terme i que es recullen les 
consideracions manifestades pels veïns. Prega que es contesti ara i sinó és 
possible que es faci per escrit. 

Intervé el regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, i respecte al prec del 
bufador, avança que en la propera reunió tècnica s advertirà del problema, perquè 
es tingui en compte. 
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La resta de preguntes es contestaran per escrit, sobretot perquè moltes són de 
dades i de diferents esquemes. Algunes es podrien avançar com la relativa a les 
partides consignades a Cal Jardiner, que s adjuntaran i com també el calendari. 

Les preguntes relatives a seguretat, respon que s informarà de les càmeres de 
persuasió que s han instal·lat per evitar el bandalisme. 

S han numerat els actes vandàlics produïts en la nit de Sant Joan. Quan faciliti 
l informe es veurà que és molt més ampli del que desitjaria tothom. 

El senyor Mingote avança que respecte al tema de les voreres s han arranjat més 
de 3.000 m2. Hi ha un reguitzell de les diferents actuacions previstes com 
l arranjament de les voreres i l eliminació de barreres arquitectòniques, que a dia 
d avui el pressupost destinat a participació s ha complert i encara queden molts 
carrers per arranjar, però passaran un calendari amb les diferents actuacions. 

Intervé el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Castells, i respecte a la 
revetlla de Sant Joan, explica que els mitjans que hi havia eren tots els membres 
de Protecció Civil, reforçat per la Policia Local. 

Està d acord amb el representant de CiU, sobre les grans dimensions d alguns 
dels focs de les fogueres com la del Sot d en Barriques. Abans d encendre 
l esmentada foguera Protecció Civil va apartar part del foc, i la va regar amb 
aigua, a fi que primer es cremés una part de la foguera i després l altra. 

Com ha dit el senyor Martorell, abans es feien unes fogueres molt diferents a les 
actuals, potser la vida evoluciona en aquest sentit també. 

També hi està d acord en el fet que es van cremar uns matolls del costat del camp 
de futbol. En aquest cas van intervenir els bombers, amb una actuació important 
que va solucionar el problema. 

La presidència explica que el cos de Protecció Civil va tenir una actuació 
fantàstica, perquè molts dels seus membres van estar de retén tot el dia i tota la 
nit per controlar els contenidors i les fogueres. La presidència aprofita la pregunta i 
la resposta per manifestar la gran actuació que van desenvolupar en la revetlla, 
sense la seva tasca de ben segur s haguessin tingut més dificultats, i amb 
l actuació ràpida van ajudar a controlar la situació, dintre d una nit màgica, en la 
qual es produeixen bastants destrosses a la població, que malauradament està 
passant últimament, per manca de sensibilitat o de no saber gaudir la festa amb 
respecte i consideració. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i vol que quedi clar que 
estan d acord amb la tasca desenvolupada per Protecció Civil i la Policia Local. 
Protecció Civil està fent una molt bona feina des de fa molt temps i han vetllat per 
la seguretat en la nit de Sant Joan. Vol que no quedi cap dubte sobre el servei 
portat a terme per Protecció Civil, ja que desenvolupen una tasca important. 

CiU sempre els ha donat suport i sempre han dit que mentre més mitjans tinguin, 
millor, la qual cosa s ha demostrat perquè d acord amb la darrera Memòria de la 
Policia sobre l entitat de Protecció Civil és impressionant els serveis que porten a 
terme al municipi i, com sempre han dit mentre més material tinguin i més ben 
dotats estiguin millor servei podran donar al municipi. 

7.12. Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i comenta un article 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que diu que en l ordre del dia de 
les sessions ordinàries s ha de reservar un temps per formular preguntes i que les 
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preguntes formulades oralment en el decurs d una sessió s han de contestar en la 
sessió següent, llevat que l interpel·lant doni resposta immediatament. El NOPP 
voldria que en la mesura del  possible es respectés. Naturalment si hi ha 
preguntes que requereixen moltes dades i que la documentació és molt àmplia és 
millor respondre-les per escrit, cosa que entenen, però reitera que voldrien que es 
respectés aquesta qüestió, perquè algunes vegades es contesten i d altres no, 
cosa que l equip de govern pot fer, però també es pot demanar que es compleixi 
l article que diu que es contestin les preguntes a la sessió següent o per escrit si hi 
ha moltes dades. El NOPP prega que es compleixi aquest aspecte. 

7.13. La senyora Martí manifesta que el NOPP vol presentar en aquesta sessió 
tres precs i després un conjunt de preguntes. 

El primer prec és respecte a una qüestió que des de fa temps s ha plantejat al 
municipi, sobre tota l activitat de sanejament del sòl que es porta a terme en el 
sector de l antiga Bendibérica, ja que el sòl estava contaminat per l activitat 
desenvolupada. El NOPP alguna vegada ha demanat dades respecte a aquesta 
qüestió que fins a la data d avui no s han facilitat. Voldrien conèixer les dades per 
moltes raons. Primer, perquè és una preocupació general conèixer el nivell de 
contaminació de l indret i més quan s han de construir habitatges al sector en un 
futur. 

Prega que el més aviat possible facilitin les dades respecte a com evoluciona la 
descontaminació dels terrenys a l entorn de Bendibérica. 

7.14. La senyora Martí prega respecte als focs, que no s utilitzin les fogueres com 
un sistema d eliminació de residus, que en part és el que passa en els últims 
temps, sobretot d eliminació de palès i d altres substàncies. 

Prega que també es controli el tipus de productes que es cremen per la raó que 
ha dit, sobre que no serveixi com a sistema d eliminació de residus, perquè 
segons quins productes es cremen poden haver riscos per a la salut de les 
persones, per exemple si es cremen plàstics poden passar dioxines a l aire en la 
seva descomposició. 

El NOPP va rebre diversos avisos de persones coneixedores del perill que 
comporta el foc, i de com és possible que un municipi autoritzi o deixi que es facin 
fogueres d aquestes dimensions. Per això, el seu grup se suma al que ja s ha dit i 
prega que es tingui en compte que les fogueres no serveixin per a l eliminació de 
residus i que siguin de petites dimensions, que serveixin a les aspiracions festives, 
però no per a l eliminació de residus. 

7.15. El NOPP fa temps que va demanar que l Ajuntament lliurés un estudi sobre 
el grau de satisfacció del govern local. Saben que la Diputació de Barcelona ja l ha 
elaborat. L equip de govern va contestar que l Ajuntament no el tenia i que quan 
disposessin del document definitiu es facilitaria. El NOPP ha rebut un escrit de la 
Diputació de Barcelona, que diu que l estudi s ha lliurat a l Ajuntament, per tant, en 
compliment de la pròpia resposta que va donar en el seu dia el regidor de l àrea i 
el fet que aquest estudi ja ha estat lliurat a l Ajuntament, prega disposar de l estudi 
que es titula Enquesta per a l obtenció d indicadors de millora contínua . 

D acord amb la Llei d estadística s han de fer públiques totes les enquestes que 
s elaboren i les dades estadístiques, perquè són documents que es confeccionen 
amb diners públics i tenen uns terminis d informació i també l obligació de lliurar-
se i de fer-se públic. Per l exposat, prega poder disposar de l enquesta de l estudi 
sobre els indicadors de millora contínua, que és el títol de l estudi. 
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7.16. La senyora Martí manifesta que ja van formular la pregunta i la tornen a 
presentar. També van presentar una proposta de resolució i l equip de govern va 
respondre que era un tema que estava encaminat, però que com fins a la data 
d avui no s ha solucionat, la tornen a plantejar. 

El NOPP entén que és molt necessària la compra de l edifici de Can Marc, l antic 
bar esportiu. Pregunta quan s efectuarà la compra, ja que és prioritari per a 
l ampliació de l Ajuntament. 

7.17. La senyora Martí pregunta què pensa fer l equip de govern per intentar 
solucionar o donar resposta a  moltes de les queixes que formulen molts 
ciutadans del municipi, pel fet que les dependències municipals hagin quedat 
partides per la meitat. Unes estan a l edifici de l Ajuntament i les altres han passat 
a l edifici de l avinguda de la Pedra del Diable. Molts ciutadans han manifestat la 
seva preocupació, perquè a vegades venen a l Ajuntament i la possible solució no 
es troba aquí, sinó que han d anar a l edifici de l avinguda de la Pedra del Diable i 
després han de tornar. Hi ha una certa dispersió, per això pregunta què es pensa 
fer per endreçar aquesta qüestió, tota vegada que això està relacionat amb la 
pregunta anterior i una possible solució seria l adquisició de l edifici de Can Marc. 

7.18. La senyora Martí pregunta quan s obrirà definitivament el carrer Pau Casals, 
que esta tallat en una direcció, ja que és una preocupació de mobilitat important 
per als ciutadans. El temps que porta el carrer tancat és massa alt i no sap si el 
poble de Parets ha de pagar aquest preu per les obres que es desenvolupen. Es 
pot entendre una certa temporalitat, però no aquest allargament. No ho han 
comptabilitzat, però el carrer porta tallat un temps molt llarg. 

7.19. La senyora Martí fa la mateixa pregunta respecte al carrer Prat de la Riba, 
que fins i tot s ha instal·lat una caseta d obres al mig del carrer. Sembla mentida 
que això passi quan forma part de la mateixa obra en la intersecció del carrer Pau 
Casals, amb el carrer Prat de la Riba. Pregunta quan els esmentats carrers es 
veuran lliures per a la circulació de la població. 

7.20. La senyora Martí explica que ha llegit a la premsa que s ha tancat la gossera 
que es va posar en marxa fa només dos anys. L Ajuntament va adoptar un acord, 
en què s acordava que el Consell Comarcal la gestionaria. Es van associar 31 
ajuntaments, amb uns cost al voltant d 1.000.000 , una quantitat certament 
respectable, i sembla que actualment la gossera s ha tancat. Prega que s aclareixi 
què ha passat, per què s ha tancat i què passarà amb aquest servei. És una 
preocupació de tots els municipis per endreçar i prestar el servei dels animals que 
estan pel carrer. 

Explica que va haver-hi polèmica respecte a com es va tancar la gossera, i la 
situació en què van quedar els animals. 

7.21. La senyora Martí manifesta que el NOPP ha presentat una proposta de 
resolució, però sembla que no ha estat ben formulada, per això la formula com 
una pregunta. Pregunta quan procedirà l equip de govern a netejar la Riera Tenes, 
el Torrent Cantallops, i la Riera Seca, que presenten un estat preocupant respecte 
a la quantitat important de vegetació i deixalles que hi ha. Seria bo mantenir els 
llits dels rius i rieres endreçats, ja que després de l estiu les pluges són fortes i no 
saben què passarà a causa de la sequera. 

7.22. La senyora Martí explica que el NOPP va demanar veure la documentació 
relativa al Parc Fluvial elaborada per l arquitecte Álvaro Siza, que va costar en el 
seu dia 3.500.000 PTA. Prega veure la documentació, perquè per 3.500.000 PTA 
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hauria fet algun tipus de document, que és la base de possibles projectes a 
executar. 

Pregunta per què no poden veure aquest treball i el document que va elaborar el 
senyor Siza. Evidentment que no va fer un projecte executiu per aquest preu, però 
sí que devia encarrilar el tema. 

7.23. La senyora Martí manifesta que han observat que hi ha bastants fanals que 
tenen el peu malmès i que poden constituir un perill en cas de ventada, com el del 
carrer Ponent. Pregunta per la previsió de reposició dels fanals, ja que estan en 
una situació preocupant,  i alguna ventada els pot fer caure. 

7.24. La senyora Martí pregunta per la informació que s ha traslladat a les 
persones grans en especial, respecte a les condicions extremes de la climatologia 
que es pateix. Pregunta per les recomanacions que s han fet i si s ha difós algun 
tipus d informació respecte a com afrontar la situació de la climatologia 
complicada que es pateix aquests dies amb l època de calor. 

7.25. La senyora Martí pregunta quan està previst que es construeixi la nova 
escola de Can Berenguer, perquè si repassa els Parets al Dia , el del 23 de 
setembre de 2005 diu: El curs vinent hi haurà un nou CEIP a l espai central . El 
Parets al Dia

 

de 3 de febrer de 2006 diu: Parets tindrà un nou CEIP el proper 
curs .  S ha de tenir en compte que el proper curs és al setembre. El 12 de maig 
de 2006 el Parets al Dia

 

diu: En el proper curs entrarà en funcionament un nou 
CEIP que estarà ubicat a l espai central . A la vista d aquestes informacions que 
es difonen a la població i que estan al mes de juliol i el curs està molt proper a 
començar, el NOPP de moment només veu a Can Berenguer un camp amb 
bastant runa, però no veuen cap escola de moment. 

Pren la paraula la presidència i manifesta que es facilitaran les dades sobre 
l estudi descontaminació i l expedient per a la seva consulta, ja que s està fent una 
actuació prou important en el sector. 

Respecte al tema dels focs ha de dir que malauradament cada vegada més molts 
particulars i empreses aprofiten les fogueres per eliminar residus. No és un tema 
fàcil de controlar. L Ajuntament va retirar d algunes fogueres gran quantitat de 
palès i altres components, però els materials s han de portar a algun abocador i el 
preu és molt alt. No sap si al final es veuran obligats a plantejar-se el tema de les 
fogueres i controlar-les molt més a fi que no es produeixin aquests fets. 

La presidència explica que pel que fa a l estudi del grau de satisfacció, l equip de 
govern ha previst la seva presentació als membres del plenari per explicar-lo. 
Finalment ha donat un resultat fantàstic, ja que Parets és un dels ajuntaments 
amb màxima puntuació en serveis, com podran comprovar. En la presentació 
s adjuntarà una còpia de l expedient. 

Pel que fa a la compra de Can Marc, en el seu moment va ser prudent en no 
explicar àmpliament el tema, perquè quan es parla de compra sempre estan els 
preus, i malauradament a Parets cada vegada augmenten més. 

La presidència explica que es va subscriure un acord de compra venda de Can 
Marc al mes de maig de 2005. Volen portar l expedient en el proper Ple, però 
estan pendents d un informe de la Direcció General d Administració Local, ja que 
quan l Ajuntament compra un bé directe necessites l autorització de l esmentada 
Direcció i esperen tenir-la aquest mes. Sinó es porta en el proper Ple serà al del 
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mes de setembre, en què es formalitzarà la compra administrativament. Afegeix 
que l acord previ es va adoptar al maig de 2005.  

La presidència explica que part del finançament per a la compra del patrimoni 
prové d aprofitaments urbanístics resultants de la modificació del Pla general. 

En el cas de Can Marc es va subscriure un contracte de voluntats, amb una 
aportació econòmica per tenir lligada la propietat. Una vegada que s han obtingut 
els aprofitaments es pot plantejar el tema en el proper Ple. 

Respecte a la descentralització dels edificis municipals, ha de dir que té 
avantatges i inconvenients. L equip de govern va creure oportú la creació de 
l OAC a l Eixample, atès que Parets és un municipi amb dues àrees molt 
definides, el barri Antic i l Eixample. Com mancava espai a l Ajuntament i per 
centralitzar els serveis, es va creure oportú el trasllat de Serveis Territorials a 
l avinguda de la Pedra del Diable. És una decisió encertada, encara que 
inicialment comporti alguna molèstia, ja que es dóna un servei bastant adequat i 
descentralitzat. 

En principi no hi ha la voluntat de tornar a centralitzar els serveis, però estudien 
altres espais propers al consistori, per continuar donant un millor servei a la 
població. 

La presidència coincideix plenament en el tema de la neteja del la Riera Seca i del 
Riu Tenes. La neteja s ha de portar a terme el més aviat possible, abans del mes 
de setembre, que és quan es produeixen els aiguats importants. 

Pel que fa a la documentació del Parc Fluvial que va elaborar el senyor Álvaro 
Siza, explica que marca les línies del futur projecte del Parc Fluvial. L Ajuntament 
últimament ha aconseguit l adquisició pública de sòl en el sector per començar les 
actuacions, encara que lamenta que el senyor Siza no pugui continuar el projecte 
a causa de compromisos professionals. No comptaran amb la seva vàlua 
professional, però va marcar unes directrius que es tindran en compte en la futura 
adjudicació del Parc Fluvial. 

La presidència indica que a continuació els diferents regidors contestaran algunes 
de les preguntes formulades pels grups, i la resta es contestaran per escrit. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis, el senyor Llacuna, i respecte 
a l obertura dels dos sentits de la circulació del carrer Pau Casals, indica que 
abans de la finalització del mes de juliol es restablirà la circulació en els dos 
sentits. 

Respecte al carrer Prat de la Riba tenen el compromís que estarà obert i en 
perfectes condicions al mes de setembre. Les obres s han endarrerit bàsicament 
per complicacions de col·laboració entre l empresa urbanitzadora i les companyies 
de serveis. En aquella zona hi havia nuclis de serveis antics, que ha costat de 
localitzar i posar-los en condicions per l obra nova. 

Pel que fa al centre de recollida d animals domèstics de companyia del Consell 
Comarcal, explica que el centre ha funcionat prou bé durant un any i escaig. És 
cert que va ser costós; ha tingut l acceptació de molts municipis i en aquests 
moments es plantejava un futur funcionament, ja que a partir del mes de gener de 
2007, la Llei Europea impedeix el sacrifici d animals abandonats, els centres 
tindran una utilització més àmplia i s han de preparar per un altre ritme de treball. 
Fins ara companyies que l Ajuntament ha utilitzat en determinades circumstàncies 
complementàries al servei seran més difícil, perquè la llei impedirà els sacrificis i 
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no seran legals, per això el centre s haurà de preparar amb unes condicions 
diferents. 

En diferents mitjans de premsa s han publicat declaracions del gerent del Consell 
Comarcal, que explicaven les causes del tancament temporal del centre. S ha de 
fer una reinversió, millorar-lo i posar-lo al dia. Afegeix que el servei que ha prestat 
el centre a Parets ha estat satisfactori. 

Intervé el regidor de Sanitat i Cultura, el senyor Torio, i manifesta que hi havia 
dues preguntes relacionades amb la qüestió de la salut i les possibles 
conseqüències del calor en la gent gran. Explica que el Departament de Sanitat 
ha iniciat un procés d informació i de prevenció des de les àrees bàsiques de salut 
a través dels serveis d infermeria. És un primer nivell de risc i tenen previstos 
altres nivells d actuació en cas que pugi la temperatura. Com altres anys han fet 
xerrades als casals d avis i han informat la població a través dels mitjans de 
comunicació. 

En el cas de l escola nova, explica que hi ha un acord de 2005 de la Generalitat 
sobre la construcció d un nou CEIP a Parets en el solar cedit per l Ajuntament en 
la perllongació del carrer Prat de la Riba, que és quan es va publicar la notícia, per 
un import de 900.000 , part destinada al parvulari i adjudicada a l empresa 
Dragados. 

A finals de gener i començaments de febrer els Serveis Territorials del 
Departament d Educació de Barcelona i Comarques es van posar en contacte 
amb l Ajuntament per dir que no sabien si al setembre podria estar operatiu el 
col·legi, perquè són construccions industrialitzades i s estan construint més 
col·legis dels que poden donar abast les empreses i no sempre poden complir els 
terminis. En resum, van dir que era possible que el col·legi no estigués en 
condicions al setembre i si l Ajuntament podia buscar una solució. La solució 
provisional que s ha trobat, és instal·lar el nou CEIP en el solar de titularitat 
municipal, en la cantonada dels carrers Montserrat Roig i Mercè Rodoreda, en uns 
mòduls provisionals i adequats a l activitat de l ensenyament, que els serveis 
educatius van revisar, i que van presentar el mateix dia que es va presentar el nou 
CEIP a Can Rajoler, en què hi havia membres del consistori en la presentació de 
l escola, en concret es recorda de la senyora Martí i del senyor Rigol. En la 
presentació també va assistir la inspectora i la directora del nou CEIP i es van 
ensenyar les fotografies de la instal·lació provisional. 

El senyor Torio indica que s ha de tenir en compte que les classes es començaran 
provisionalment el dia 12 de setembre en aquestes instal·lacions, que no només 
s ha concedit el P-3, sinó també l aula del P-4, que ja ha arribat el mobiliari previst, 
que hi ha hagut la matriculació corresponent, les entrevistes amb els pares, i que 
funcionarà com la resta d escoles a l espera que el més aviat possible s instal·li el 
parvulari al lloc corresponent en la prolongació del carrer Prat de la Riba per al 
curs 2006/2007. 

La presidència manifesta que quasi bé totes les preguntes s han contestat, llevat 
d una, relativa als fanals del carrer Ponent. Coincideix amb l anàlisi de la 
representant del NOPP, ja que hi ha alguns que tenen la base malmesa, i és cert 
que hi ha un fanal al davant de Ca n Oms, que està molt malmès, rovellat i pot 
revestir un cert perill, per això s ha de reposar de manera immediata. S ha 
consignat una partida al pressupost per a la millora de l enllumenat. S actuarà 
ràpidament i la Regidoria de Serveis ho tindrà present i farà el canvi dels fanals 
malmesos del carrer Ponent. 
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Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que s ha descuidat de 
formular una pregunta relativa a una qüestió que s observa molt sovint. És un 
problema de males olors al municipi, que provenen segurament de les 
depuradores d alguna empresa. Prega que l Ajuntament actuï el més aviat 
possible al respecte, perquè en algunes zones i sectors, sobretot en la zona de 
Can Berenguer, són molt reiterades i molestes aquestes olors. Caldria una 
actuació important de cara a la calor. 

La presidència respon que estan a sobre del problema, i d acord amb la 
informació que disposen, les olors sembla que no provenen de empreses de 
Parets, sinó de Mollet. L equip de govern està treballant amb l Ajuntament de 
Mollet, per solucionar el problema en aquest punt que creuen que és el focus 
principal de les olors. 

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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