
Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Sessió núm.: PLE2012/5
Caràcter: Extraordinari
Data: 26 d'abril de 2012
Horari: 19:05 h a 20:35 h
Lloc: Sala Ple

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde  
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Susanna Villa Puig, regidora del PSC
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 

Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

 

ORDRE DEL DIA

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

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

2. Aprovar, si correspon, el  Pla d'igualtat  municipal de Parets del Vallès pel període
2012-2015.

3. Aprovar, si procedeix, el Pla local de joventut de Parets del Vallès pel període 2012-
2015.

4. Acordar, si escau, aprovar com a nom per a la residència i centre de dia per a la gent
gran “Pedra Serrada de Parets”.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5. Acordar,  si  correspon,  iniciar  el  procediment  per cobrir  el  càrrec de jutge de pau
titular i substitut, mitjançant convocatòria pública.
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ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

6. Aprovar, si procedeix, una bonificació del 95% de la quota de l'impost corresponent a 
la llicència d'obres del nou IES.  

Desenvolupament de la sessió

Pren la paraula la presidència i proposa al Ple afegir un sisè punt a l'ordre del dia referent a
l'aprovació d'una bonificació del  95% de la quota de l'impost  corresponent a la  llicència
d'obres del nou IES.

Indica que és un formalisme i la proposta s'hauria d'incloure per un tema de necessitat i de
premura.

No hi ha cap intervenció en contra, per tant s'inclou dintre de l'ordre del dia del Ple, a fi
d'avançar en la instal·lació de l'equipament.

1. Acordar, si escau, l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta del dia 22 de març de
2012.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

2. Aprovar, si correspon, el Pla d'igualtat municipal de Parets del Vallès pel període
2012-2015

Pren la paraula la regidora de Benestar Social, la senyora Villa, i exposa que tot i que el
principi d'igualtat és un principi jurídic universal, la realitat demostra que existeixen algunes
discriminacions  i  que  calen  mecanismes  per  corregir-les  i  per  aconseguir  una  veritable
igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Uns mecanismes que respectant i tractant les
diferències ajudin a resoldre els desequilibris estructurals existents.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva dels homes i les dones
defensa l'equiparació de sexes que proclama la Constitució Espanyola a l'article  9.2 i  a
l'article 14. Això va ser un gran salt qualitatiu i un gran avenç que es va incorporar fa uns
quants anys a l'ordenament espanyol.

L'Administració Local té un paper fonamental en el fet de potenciar i crear els mecanismes
necessaris  per  tal  de  garantir  un  benestar  social  per  a  tota  la  ciutadania,  articulant  les
accions necessàries per lluitar contra qualsevol situació tant pràctica com política que pugui
esdevenir discriminatòria tot i garantint el principi d'igualtat real entre les persones.

El pla és un conjunt d'accions que han treballat de manera coordinada i transversal des de
diferents àrees de l'Ajuntament i s'entén com la principal eina amb la qual l'Administració
compta per planificar, ordenar, i impulsar aquestes polítiques d'igualtat d'oportunitats.

La metodologia que s'ha fet servir  ha estat una anàlisi de la realitat,  contextualitzant les
dades  sociodemogràfiques  de  la  població,  els  recursos  i  els  serveis  i  les  polítiques  i
actuacions que hi ha en les diferents àrees de l'Ajuntament des de la perspectiva de gènere,
seguit d'un treball de camp realitzant entrevistes de ciutadans i ciutadanes de Parets i el
personal tècnic de l'Ajuntament i polítics de l'equip de govern.
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S'han prioritzat també els àmbits d'actuació següents: educació i treball, tant en el mercat
laboral com en el treball domèstic i de cura, violència masclista, una ciutat per a tothom, en
la  qual  entren  els  temes  tractats  com  la  mobilitat,  la  seguretat,  l'esport,  la  cultura,  la
participació social de les dones i la salut integral.

Les conclusions extretes de l'anàlisi, en un repàs resumit, sense entrar en el detall, perquè
s'allargaria moltíssim, pel que fa al nivell educatiu, les dones estudien més que els homes.
Hi ha un alt percentatge que tenen estudis universitaris, en canvi es troben que són menys
les dones que obtenen un càrrec directiu a la seva trajectòria professional. També s'observa
com les dones a partir dels 24 anys són les que registren una taxa d'atur més alta, ja que es
relaciona amb l'edat reproductiva i la divisió sexual del treball,  alhora que acaparen més
contractes a temps parcial.

Realitzen el mateix tipus de treball que un home i el seu sou és d'un 18.5% menys. Tot i que
hi ha canvis en la participació dels homes en el treball domèstic i de cura, són les dones les
que ocupen més hores en aquestes tasques.

Es preveu en el  Pla d'igualtat  municipal  una sèrie  d'objectius  generalitzats  com són els
següents: Incidir en les estructures que fomenten, perpetuen i justifiquen les desigualtats de
gènere;  considerar  de  forma  transversal  totes  les  polítiques  i  programes  municipals  el
diferent impacte que poden tenir en la seva aplicació sobre les dones i els homes i per tant
promoure  mesures  per  pal·liar  les  desigualtats,  que  aquestes  polítiques  i  programes
produeixen; promoure programes i projectes específics per contribuir a fer un Parets cada
vegada més igualitari i promoure el treball transversal i interdepartamental, interinstitucional,
per poder avançar conjuntament amb la promoció de la igualtat de gènere a nivell municipal.

El Pla d'igualtat recull quasi unes 80 accions dividides en cadascun dels eixos, amb una
vigència del 2012 al 2015.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i considera que avui dia el tema de
la igualtat des del punt de vista jurídic i per sort el país ha aconseguit ja una igualtat sobre el
paper important, que fa molts pocs anys aquesta igualtat no existia. En qualsevol cas, cal
ara avançar en mesures concretes en el que s'anomenen accions. El fet de l'elaboració, la
presentació i l'estudi d'un pla és una acció positiva en aquest sentit.

En qualsevol cas es valora que la igualtat es fonamenta en dues qüestions bàsiques, pel
que fa a la igualtat per aconseguir-la per part de la dona. Una és la formació i l'altra és la
independència  econòmica.  Avui  en  aquests  moments  el  tema  de  la  formació  està
pràcticament igualat a la formació dels nois i noies, però el que és més complicat és en
aquesta situació de crisi és la qüestió de la independència econòmica. No hi ha per tant
igualtat, sinó que hi ha independència econòmica.

La  senyora  Martí  repeteix  que  sempre  és  bo  fer  un  pla,  i  elaborar  unes  determinades
mesures, per això el NOPP dóna el seu vot a favor del Pla.

Al seu grup li agradaria que el Pla contingués alguna valoració dels plans anteriors. És a dir
què s'ha aplicat i aconseguit i en quina mesura s'ha avançat. Això no hi és al document, però
en qualsevol cas el NOPP vol que al final del període 2012-2015 es faci una valoració amb
dades  concretes  del  que  ha  estat  l'aplicació  del  pla.  Afegeix  que  suposa  que  l'acord
s'exposarà a informació pública, perquè és important.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup vota a favor
del  Pla.  Entén  que  el  pla  s'ha  desenvolupat  a  partir  del  resultat  i  les  valoracions
corresponents del pla anterior.
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Indica que és un pla bastant genèric, que es podria aplicar a d'altres pobles. En tot el text
s'ha fet una anàlisi molt acurada i hi ha més intencions que accions. Intencions hi ha moltes,
ben detallades totes elles, però en comparació creu que encara es podria fer alguna acció
més, tot i que està bé, però es podrien fer algunes més.

CiU creu més important,  valorar i  avaluar els resultats del pla, i  voldria que per informar
d'aquesta avaluació o resultats es convoqués una Comissió Informativa semestralment o
anualment, per informar de com va i redirigir una mica els objectius. CiU vota a favor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i vota a favor del pla. És un pla molt
ben elaborat. A partir d'aquí presentarà algun tipus d'aportació, que anirà fent durant tota la
legislatura, perquè és un pla bastant treballat i sempre hi ha coses a millorar. Afegeix que
creu que el passat dimarts es va fer la presentació del pla a la Sala de la Cooperativa.

La regidora de Benestar Social, la senyora Villa, indica que va ser una errada de calendari,
perquè es va posposar el Ple del 19 al 26 d'abril.

El senyor Folguera manifesta que el va sorprendre veure la presentació del pla, quan encara
no estava aprovat.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i indica que el seu grup vota a favor,
ja que l'important del pla és que hi ha una ruta marcada a seguir i a partir d'aquí veu positiu
que es tiri endavant.

La regidora de Benestar Social, la senyora Villa, vol fer un parell de comentaris. Indica que
els regidors poden disposar dels dos plans anteriors, que no eren ben bé plans, com aquest
tan gruixut, amb una anàlisi tan real del marc actual, de la situació i de les accions, fins i tot
algunes  valorades  econòmicament,  que  són  més  de  80.  Es  pot  fer  una  valoració  dels
anteriors plans, que no s'han inclòs, però sí que estan.

La senyora Villa explica que respecte al seguiment, tindran lloc un parell de reunions anuals,
amb les dones que van participar  en el  primer  fòrum per  realitzar  un seguiment  de les
accions marcades amb una periodicitat anual.

Si els grups veuen o creuen que hi  ha accions no recollides,  com és un document viu,
perquè  mai  se  sap  en  quina  realitat  es  troben,  totes  aquelles  que  aportin  seran  ben
acollides.

La presidència exposa que tots coincideixen que és un full de ruta que marca de manera
participada, coordinada i transversal les accions, que són concretes a desenvolupar, amb un
objectiu  clar  encaminat  a  aconseguir  la  igualtat  d'oportunitats  entre  homes  i  dones,
respectant les seves diferències.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Atès que l’Administració local  té  un paper  fonamental  en el  fet  de potenciar  i  crear  els
mecanismes  necessaris  per  tal  de  garantir  un  benestar  social  per  a  tota  la  ciutadania,
articulant les accions necessàries per a lluitar contra qualsevol situació, pràctica, etc. que
pugui esdevenir discriminatòria, tot garantint el principi d’igualtat real entre persones.

Atès que continuen existint a la nostra societat múltiples discriminacions per raó de gènere
que afecten tos els àmbits de la vida quotidiana de les persones, homes i dones.

Atès que el Pla d’Acció de la UE per a la Igualtat de Gènere i l’autonomia de les dones,
2010-2025,  s’estableix  la  necessitat  de  la  integració  de  la  igualtat  de  gènere  en  les
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polítiques dels estats membres.

Atès que la LO 3/2007 de la igualtat efectiva entre dones i homes, es defineix els conceptes
jurídics d’igualtat, de discriminacions, d’accions positives i de transversalitat, establint que el
principi d’igualtat d’oportunitats ha d’informar, amb caràcter transversal l’actuació de tots el
poders públics. Explicitant que les administracions l’han d’integrar,  de manera activa,  en
l’adopció i execució de les disposicions normatives, en la definició i pressupostació de les
polítiques públiques en tots els àmbits i  en el desenvolupament del conjunt de totes les
activitats.

Atès  que  el  Pla  d’Igualtat  Municipal,  és  la  principal  eina  de  treball  que  tenen  els
Ajuntaments,  per  minvar  i  eradicar  les  estructures  que  fonamenten  i  perpetuen  les
desigualtats per raó de gènere, articulant polítiques i accions transversals.

Atès que s’ha realitzat un anàlisi de la realitat amb perspectiva de gènere de Parets, amb la
participació de la ciutadania amb especial protagonisme de les dones; s’ha organitzat un
plenari tècnic en el qual han participat diferents serveis de l’Ajuntament i s’han desenvolupat
entrevistes específiques a personal tècnic.

Atès que en base a aquest anàlisi i treball posterior, s’han consensuat entre els  diferents
serveis una sèrie d’accions transversals per donar les respostes adients i  eficaces a les
necessitats detectades per als propers quatre anys.

Atès que en aquests moments de crisi econòmica i social, cal reforçar els esforços comuns
per  garantir  en la  mesura de lo  possible la  qualitat  de vida de la  ciutadania de Parets,
acabant amb els desigualtats per raó de gènere.

Vist el Pla d’Igualtat Municipal de Parets del Vallès 2012-2015 redactat per la Regidoria
d’Igualtat.

Vist l’informe emès per la responsable de d’Igualtat.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Aprovar el Pla d’Igualtat Municipal de Parets del Vallès pel període 2012-2015.

2. Traslladar el present acord i copia del Pla a la Secretaria d’Igualtat Departament d’acció
social i ciutadania de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina de Promoció de Polítiques
d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona.

3. Aprovar, si procedeix, el Pla local de joventut de Parets del Vallès pel període 2012-
2015

Pren la paraula el  regidor de Joventut,  el senyor Granado, i  exposa que el  Pla local de
joventut és amb l'eina que compten per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut
a Parets del Vallès per al jovent de 14 a 29 anys.

Aquest pla sorgeix de l'experiència i l'avaluació de l'anterior Pla local de joventut, de l'anàlisi
de la realitat que s'ha dut a terme, de diferents espais i processos participatius amb el jovent
i amb personal tècnic i d'altres professionals del municipi i d'un marc filosòfic que els empara
i guia.

Es  parteix  de  la  idea  que  les  polítiques  de  joventut  són  polítiques  transversals  i  no
exclusivistes, en la mesura que en la majoria dels casos afecten al desenvolupament del
conjunt de la població.

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament OAC Territori
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1 Av. Pedra del Diable, 7                       5
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 99 99  - Fax 93 573 99 98
www.parets.cat                   



Secretaria General

Les polítiques de joventut són polítiques del present, que actuen sobre ciutadans joves i
també són  polítiques  de  futur,  en  la  mesura  que  incideixen  en  la  qualitat  de  vida  dels
ciutadans i ciutadanes que s'incorporen a la vida adulta.

Des del punt de vista de l'equip de govern, creu que s'ha de passar de parlar de la joventut
com a problema, associant els joves a conductes asocials, violentes i incíviques a afrontar
de forma clara i contundent els seus problemes. Per aquest motiu aposten per posar les
polítiques de joventut en primer ordre de l'agenda de prioritats.

En l'actualitat l'edat mitjana d'emancipació se situa pròxima als 30 anys o superior, les dones
joves tenen menys fills i  els tenen més tard, això a més d'esdevenir un problema per a
aquells joves que no aconsegueixen el seu projecte vital provocarà canvis molt profunds en
les estructures demogràfiques futures.

La metodologia que s'ha fet  servir  per  a l'elaboració  del  diagnòstic  de la  realitat  de  les
persones joves de Parets del Vallès ha combinat dues tècniques en l'anàlisi  quantitatiu i
l'anàlisi qualitatiu.

L'anàlisi  quantitatiu  correspon  al  tractament  de  les  dades  estadístiques  per  conèixer  la
realitat objectiva de la joventut de Parets i les seves condicions de vida. Les principals fonts
de dades utilitzades han estat l'IESCAT, l'INE, el padró municipal, el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, el mapa de recursos i serveis existents, així com polítiques i actuacions que
hi ha a l'entorn a l'àmbit de la joventut dels diferents departaments de l'Ajuntament. En canvi
l'anàlisi  qualitatiu  correspon  a  la  realitat  subjectiva  i  aporta  informació  sobre  diferents
aspectes dels i les joves de Parets.

Aquí la seva participació ha estat bàsica. Aquesta anàlisi s'ha realitzat mitjançant una anàlisi
de camp, que ha constat de diversos espais participatius, en què l'intercanvi d'opinions i
vivències de les diferents persones que han participat, permet identificar les generalitats i les
oportunitats en relació a la realitat del jovent.

S'han realitzat les accions següents: Entrevistes amb personal tècnic de l'Ajuntament, un
plenari tècnic vinculat també a l'aprovació del Pla local de joventut, és a dir amb propostes
d'acció  directa,  entrevistes  amb representants  de  les  diferents  entitats  juvenils  i  d'altres
entitats del municipi, així com enquestes avaluatives de l'alumnat de l'IES Torre de Malla, via
on  line  i  a  persones  usuàries  del  Casal  de  Can  Butjosa  directament,  recollida  de  les
conclusions dels diferents fòrums joves a través de la Factoria d'Idees, que s'han realitzat
durant aquests 4 últims anys.

Les polítiques de joventut s'han de treballar transversalment i per això han d'incidir en tots
els àmbits de la vida quotidiana de les persones joves, i un dels factors claus a treballar és
l'educació amb valors, procurant la perspectiva de gèneres al respecte de les diferències
socials, la importància del treball i l'esforç en la vida de les persones, així com l'estima, la
visió crítica i d'altres conceptes, sempre potenciant l'autonomia de les persones.

En la societat contemporània s'ha considerat a nivell general la joventut com un segment de
la població transitòria, és a dir només com un procés a l'hora de fer-se una persona adulta,
per  realitzar  molts  cops  tasques  que  són  intrínseques  a  l'edat,  com  són  la
drogodependència,  la  inadaptació i  la  passivitat.  Si  es pensa bé,  aquestes dificultats  es
donen a totes les edats i potser no són un problema d'una determinada edat, sinó d'una
determinada manera de viure d'una determinada societat. A banda que no correspon a la
realitat de tots i totes els joves ni molt menys.

També amb una visió paternalista, les persones adultes saben el que va bé. S'hauria de
partir de la idea que el que han de fer les persones adultes és possibilitar que la joventut
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tingui els recursos necessaris a l'abast per tal que puguin escollir ells i elles mateixes amb
llibertat. 

Les respostes dels adults potser no funcionen per solucionar els seus problemes, és millor
educar perquè sàpiguen trobar per si mateixos la resposta adequada a cada dificultat. Això
està canviant i el jovent comença a considerar-se com un sector de la ciutadania amb entitat
pròpia, amb unes circumstàncies i necessitats específiques i que per tant han de ser objecte
de polítiques especifiques.

És un sector prou important, tenint en compte que són el motor del present i no només del
futur, ja que el jovent de 14 a 29 anys de Parets constitueix el 26% del total de la població.

Tot i que les polítiques de joventut han evolucionat molt i que fa anys que totes les àrees de
l'Ajuntament realitzen accions pel jovent, molts reforçats per l'anterior Pla de joventut, encara
hi ha dificultats i  necessitats dels joves i  les joves de Parets per resoldre i  més amb la
situació econòmica i social actual. És necessari doncs elaborar un nou Pla local de joventut
per tal d'ordenar i evitar duplicitats en les accions que s'estan fent i d'ensenyar de noves
adequades als  nous temps que estan vivint.  En definitiva  volen que sigui  una eina per
millorar les polítiques, els canals de comunicació i els serveis, entre d'altres. Per això les
polítiques han de ser transversals i integrals, treballades des d'una perspectiva global, que
interrelacioni els diversos àmbits de la vida dels joves i les joves, com l'educació, l'ocupació,
el treball, l'habitatge, la salut, la participació, la cohesió social i l'equilibri territorial.

Hi ha un mètode de treball que implica tots els treballs de l'Ajuntament i que té en compte les
polítiques i els serveis que poden oferir unes altres administracions i com no, el propi jovent.

Per tal que el Pla local de joventut sigui útil i eficaç és necessari tenir un coneixement previ
de la realitat jove del municipi, saber quina és la situació del jovent de Parets i quines són
les necessitats per tal de donar les respostes adients.

Quan es refereix a joventut es refereix a persones d'entre 14 a 29 anys, excepte en l'àmbit
de l'habitatge que s'amplia de fet fins als 35 anys.

L'objectiu  d'aquest  anàlisi  elaborat  pel servei  de joventut  ha estat  ser coneixedors de la
realitat del municipi  en matèria de joventut,  les seves necessitats, els serveis dels quals
disposen, les activitats que realitzen i d'altres.

Des de la vessant més qualitativa han estret les dades entrevistant a professionals de les
diferents àrees que treballen al municipi, així com dels propis joves mitjançant enquestes i la
Factoria d'Idees abans esmentada, així doncs procuren procedir de manera participada a
una diagnosi que identifiqui les necessitats del jovent en primera persona.

La població juvenil de Parets és de 3.188 persones, dels quals 1.064 són nois i 1.542 són
noies. Cal destacar que la franja d'edat de major nombre de persones joves se situa entre
els 25 i els 29 anys.

Les conclusions estretes de l'anàlisi de la realitat dels joves en cadascuna de les àrees de
treball estudiades les passarà a detallar a continuació: Pel que fa a educació es manté el
pes predominant de nivells d'instrucció primària i de formació professional de primer grau,
l'origen social de la persona continua condicionant molt la trajectòria acadèmica i finalment
l'elecció dels tipus d'estudis encara està desviajat pel gènere.

Pel que fa a l'ocupació la taxa d'atur juvenil és molt elevada i hi ha un percentatge superior
de dones que d'homes. Les contractacions temporals, els sous baixos, la crisi econòmica
general, la reforma laboral actual i la crisi de l'Estat comporta incertesa  laboral, així com una
inestabilitat emocional.
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Quant a l'habitatge, el jovent no pot emancipar-se fins als 30 anys per la precarietat laboral,
pels preus de l'habitatge i per la crisi econòmica global.

Un dels col·lectius que actualment té més dificultats per la precarietat econòmica és els dels
joves incorporats al mercat laboral amb salaris i contractes precaris. Abans eren joves sense
qualificacions i  a  l'actualitat  es dóna també amb persones joves amb molta qualificació,
aproximadament entre 18 i 27 anys.

Pel que fa a la cultura, l'esport i el lleure es detecta una manca d'oferta cultural privada de
llocs d'oci nocturn.

D'altra banda, es valora molt positivament l'oferta esportiva, però hi ha un sector del joves
que no li agrada l'esport dirigit, competitiu i federat, i demanen un altre tipus d'esport com el
d'aventura, a l'aire lliure i d'instal·lacions obertes, en què poder anar a practicar esport amb
xarxa d'amistats o espontàniament, sense necessitat de pertànyer a una entitats esportiva.

Respecte a la Salut, cal treballar en programes preventius, com el consum del cànnabis,
l'alcohol, la sexualitat, l'efectivitat, l'autoestima i els trastorns d'autoimatge.

Es detecta la necessitat de treballar el gènere i la prevenció de les relacions efusives. El
26,8% de les joves espanyoles se senten atrapades en la seva relació de parella i l'11,9%
asseguren haver tingut por de la seva parella.

Finalment  l'última  àrea  és  la  Participació.  La  participació  del  jovent  en  processos
participatius no és gaire elevada, en canvi pel que fa a la participació en entitats esportives
sí que ho és. Cal destacar que prop d'un miler de joves de Parets pertanyen a una entitat
esportiva.

Un aspecte important a considerar en la participació jove és que en sí hi participa un gran
nombre d'ells i elles en espais relacionats en moviments socials o en les universitats, en les
quals estudien.

Els objectius generals que es marquen com a  claus, després de l'anàlisi de la realitat i el
diagnòstic de les vivències i l'experiència del personal tècnic i professional, així com també
les imprescindibles aportacions dels joves de Parets són les següents: Potenciar programes,
i  projectes  que  pal·liïn  en  la  mesura  del  possible  i  dintre  de  les  seves  competències  i
possibilitats les conseqüències de la crisi econòmica i social actual, als efectes de la reforma
i de la crisi del benestar. Potenciar projectes i actuacions adequades a les necessitats reals
dels i les joves de Parets, que permetin l'autonomia i que puguin tirar endavant i amb llibertat
els seus propis projectes de vida, Potenciar la participació jove en les polítiques de joventut,
buscar mecanismes creatius innovadors i promoure el treball transversal, interdepartamental
i interinstitucional per poder donar cobertura a les necessitats d'una manera eficaç i eficient.

Finalment el document preveu propostes i accions globals durant aquest període envers els
eixos de treball abans esmentats com l'educació, l'ocupació, l'habitatge, la cultura, l'esport, el
lleure, la salut i la participació, que s'han analitzat i prioritzat, marcant la temporització i els
recursos disponibles, així com l'àrea de l'Ajuntament encarregada de portar-la a terme.

Una de les seccions ja establertes són les ja existents en l'anterior Pla de joventut i  es
continuen realitzant,  ja  que creuen que s'ha de potenciar,  d'altres en canvi  són noves i
responen a les necessitats i demandes dels joves, així com estretes de l'anàlisi de la situació
actual del jovent del poble.

A continuació farà esment d'algunes de les propostes i de les accions que es detallen al Pla
local de joventut, d'acord amb les diferents àrees de treball especificades anteriorment.

Pel que fa a l'educació, la construcció d'un segon centre d'educació secundària al  municipi
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servirà per descongestionar l'actual institut. Incorporar de manera vertebradora transversal
temes a treballar en els centres de secundària, que actualment ja s'està treballant com ara el
gènere, els hàbits saludables, el foment de la lectura i d'altres.

Estudiar alternatives formatives per al  jovent  que no s'insereix amb èxit  dins l'escolaritat
obligatòria.

Ampliar  les  hores  d'estudi  amb  un  horari  més  ampli.  L'experiència  d'enguany  ha  estat
positiva a causa de la satisfacció dels usuaris.

Finalment ampliar l'oferta de cursos, d'acord amb les demandes i necessitats dels joves.

Pel que fa a ocupació, es continuaran potenciant els cursos d'especialització i de formació
ocupacional tenint en compte la demanda laboral de l'entorn de Parets.  Es consolidaran
convenis amb empreses,  universitats  i  centres formatius.  Fomentaran l'ocupació  jove en
empreses de Parets amb contractes amb pràctiques.  Promoció de l'ocupació amb plans
d'ocupació municipal amb perfils més diversos.

Pel que fa a l'habitatge, intentaran beneficiar amb promocions públiques a persones amb
perfils  i  situacions determinades,  que tinguin més dificultats que altres persones a l'hora
d'accedir a habitatges i poder ser així més autònoms. Famílies monoparentals, unipersonals,
menors de 30 anys, amb diversitat funcional i d'altres.

Oferir habitatges socials de lloguer, potenciar el projecte compartir pis, idoni per a persones
joves  sense  xarxa  social,  estudiants,  immigrants,  persones  que  venen  a  treballar  una
temporada i vincular-lo a la bossa de lloguer de l'oficina local d'habitatge. I finalment apostar
per les promocions privades de lloguer amb opció de compra.

Respecte a la  cultura,  l'esport  i  el  lleure  imposaran un espai  específic  per  a  joves que
serveixi  com a  punt  de  trobada,  en  què  es  treballi  amb una  educació  amb valors  i  la
prevenció de conductes de risc, d'una manera participada i dinàmica, amb espais esportius
com ara una pista polivalent,  una pista de skate i  així  com bugs d'assaig que permetin
promocionar la producció musical dels joves del municipi. 

Es  continuarà  potenciant  la  formació  específica  amb  valors  a  les  entitats  esportives  i
aquelles que treballen amb població jove. S'habilitaran més espais per a aquells joves que
els agrada pintar grafits com a forma d'oci. Potenciar instal·lacions esportives obertes, amb
accés lliure o semilliure i buscar alternatives d'oci perquè el jovent no s'hagi de desplaçar a
altres municipis.

Pel que fa a salut, s'estudiarà l'estat de salut de la població, s'elaborarà un pla de prevenció
d'actuació de la drogodependència, així com s'impulsarà el programa de salut a les escoles,
es crearan grups semioberts per a joves, en què es treballaran aspectes com la disciplina,
els hàbits saludables, els límits i d'altres. I finalment s'impulsarà i difondran diferents serveis
informatius relatius a drogodependència amb consultes on line, que són aquestes les que el
jovent acostuma a utilitzar.

Quant a participació, es donarà resposta als processos participatius que es porten a terme al
municipi.  Necessitats  d'espais  i  activitats  per  a  joves  que  fomentin  la  seva  formació  i
participació.  Millorar  la  comunicació  entre  el  jovent  i  la  institució  mitjançant  les  noves
tecnologies. Buscar nous formats de participació de la realitat juvenil del municipi.

Finalment el Pla local de joventut que avui se sotmet a aprovació s'ha elaborat amb la visió
d'adaptar-lo a les necessitats i demandes dels joves de Parets i és un bon instrument per
potenciar les polítiques de joventut des de l'actuació integral i transversal, implicant així a
tots els agents del municipi.
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No obstant això, aquest document representa un punt de partida i de treball per als propers
4 anys,  ja  que les necessitats i  demandes,  ateses la  realitat  socioeconòmica actual  tan
canviant, pot afavorir canvis d'acord amb la situació concreta.

Pren  la  paraula  la  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  exposa  que  la  redacció  de
qualsevol pla, segur que sempre aporta coses bones i en aquest cas el Pla de joventut, ja
que estan en un municipi que té una població important jove, que hi ha un percentatge molt
elevat,  al  voltant  de 3.000 joves,  és un document que segurament aporta moltes dades
interessants.

Pregunta que si  amb la recopilació de tota aquesta informació i  de les dades de la part
informativa s'ha tingut en compte els programes de joventut de tots els grups municipals,
perquè hagués estat un tema important tenir en compte i valorar-lo, així com s'han valorat
també les aportacions de Factoria d'Idees, tot i que és un grup molt minoritari, més minoritari
que aquest consistori, però en qualsevol cas això seria un tema molt important, sinó s'ha
tingut en compte en la fase d'informació pública, es podria tenir en compte.

La senyora Martí repeteix el que ha dit abans, que al NOPP li agradaria que el pla tingués un
balanç final o un balanç com s'ha dit temporal en l'aportació anterior que ha fet CiU, ja sigui
temporal o final, sí que li  agradaria que es fes un balanç, perquè és un bon mètode de
treball. També li hauria agradat que hi hagués un balanç del pla anterior.

Indica que avui dia els  joves de Parets i  dels  altres pobles,  per ser realistes tenen tres
qüestions sobre la taula molt importants. Una és la formació, l'altra l'oci i l'altra és la feina.
Naturalment la feina és una situació problemàtica que no afecta només a aquesta franja de
població, sinó que és molt més àmplia.

Per combatre la crisi un bon sistema és la formació i respecte a la part dispositiva que fa
propostes al pla en l'aspecte de formació, s'hauria de fer una triple aposta molt clara. Per
una banda, ser en aquests moments ja ho són, però durant un temps no ho han estat,
capdavanters en la defensa del nou IES. Fins ara no ha estat així, perquè el regidor que hi
havia hagut abans de l'equip de govern, el senyor Torio, havia dit moltes vegades que no
feia falta un segon IES i s'ha desaprofitat una oportunitat immillorable en una època en la
qual hi havia una certa abundància, l'època en què manava el tripartit per tirar endavant el
segon IES.

Aquesta és una mancança del Pla de joventut que ja hi havia i del Pla de formació, perquè
ara es troben amb presses,  i  com han de fer  el  segon IES doncs amb barracons,  una
situació bastant deplorable. De totes maneres benvingut sigui l'IES. L'equip de govern havia
d'haver  estat  més  capdavanter  en  aquesta  qüestió,  perquè  el  NOPP  ho  havia  dit
reiteradament tant en els consells escolars com amb diverses propostes que havia fet. S'ha
estat una mica lent en aquesta qüestió.

Un segon aspecte que diuen que no s'inclou i que cal incloure és la qüestió de la formació
professional. És lamentable que en el municipi només hi hagi dues branques de formació
professional que porten aquí des de l'època dels romans, només la branca d'administratiu i
d'electricitat, en un municipi que té un munt important d'indústries, algunes capdavanteres,
indústries del sector químic, indústries molt punteres en molts temes i és una llàstima que
l'Ajuntament  no  hagi  liderat  l'increment  dels  mòduls  de  formació  en  FP  per  introduir
especialitats adequades al sector industrial que hi ha, per tant aquí l'Ajuntament hauria de
fer  una  aposta  molt  activa,  malgrat  que  sap que  és  una  competència  del  Departament
d'Ensenyament, però a l'Ajuntament li correspon tirar del carro en el tema de la formació
professional.

La senyora Martí continua explicant que hi ha un tercer aspecte, que considera que el pla
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hauria  d'incloure  l'intercanvi  en  la  formació  d'idiomes  especialment  l'anglès  a  partir  de
l'institut  o d'alguna altra entitat  educativa,  però no com una cosa afegida,  sinó que s'ha
d'incloure dins de potenciar i estirar des dels propis IES l'intercanvi a través de ERASMUS o
programes  que  són  molt  importants.  Cada  dia  serà  més  important  tota  la  qüestió  dels
idiomes.

El NOPP creu que el pla hauria de dedicar un ampli ventall en tot l'aspecte de la formació,
perquè  per  combatre  la  crisi  una  de  les  millors  receptes  per  als  joves  és  la  formació.
Naturalment també és tenir treball, però la formació és molt important.

Pel que fa a l'aspecte de l'oci, indicar que a Parets en l'aspecte esportiu hi ha una àmplia
cobertura, perquè pràcticament una tercera part dels joves practiquen esport en algun dels
clubs o de les entitats existents.  Aquest  és un aspecte que funciona i  funciona molt  bé.
Segurament és millorable, però poc millorable perquè aquest aspecte funciona molt bé.

Respecte a la proposta del programa el NOPP té discrepàncies, perquè no comparteix la
proposta del nou edifici de Cal Jardiner, perquè s'ha de fer una inversió de socarrell en un
indret que considera poc adequat, ja que pot generar problemes en l'entorn, en el veïnat i
pot tenir alguna dificultat urbanística respecte a la qualificació del terreny.

Avui estan en una situació de crisi i  convé veure en què s'utilitzen els diners públics. El
NOPP creu que l'Ajuntament no s'ha d'endeutar més, perquè ja està prou endeutat, amb
més de 13.000.000 € de deute. L'Ajuntament paga cada dia 6.331 € a les entitats bancàries,
i això es fa malgrat que en el Parets al dia es digui que el deute és 0 €. Això és enganyar la
gent, ja que no és així, sinó que és el que acaba de dir. Per tant,  endeutar-se més per
construir  un nou edifici de socarrell  no és una aposta adequada, ja que si  hi  ha edificis
infrautilitzats el que s'ha de fer és utilitzar-los i primer ocupar aquests edificis i després si hi
ha necessitats fer inversions.

La Marineta és un edifici que està absolutament desocupat, el qual està molt ben equipat, i
no li falta absolutament cap servei, ni res. S'hauria de crear un centre d'interès a la Marineta,
el  mateix  que  es  va  fer  quan  es  va construir  Can  Butjosa,  que  es  va  crear  un  centre
d'interès, el qual ha tingut una utilitat molt important per als joves. Una utilitat limitada, per
això hi ha en aquests moments una mancança.

La Marineta és un equipament amb un edifici principal perfectament equipat, unes naus que
permeten una ampliació, un jardí preciós, en el qual es pot construir una pista de skate, es
poden celebrar festes a l'aire lliure, música en directe, poden haver-hi connexions a la xarxa,
i es podria traslladar el servei de l'SLOP allà. És un lloc adequadíssim, que amb molts pocs
diners  es  podria  posar  en  funcionament.  Si  es  decidís,  a  l'estiu  podria  entrar  en
funcionament, en canvi si l'Ajuntament s'embranca amb aquestes propostes futuristes de Cal
Jardiner hi ha per temps per veure una realitat a més si es lliga a una qüestió important que
s'ha plantejat en aquests dies, que és decidir l'emplaçament dels barracons del nou IES, que
en principi, s'ubicaran al costat del camp de futbol. Si es tira endavant el segon IES, encara
que siguin barracons, la distància que hi haurà de l'IES a la Marineta és una distància molt
curta, molt més curta que del Barri Antic a Cal Jardiner i es podria construir un pont de fusta
en l'indret del camp de futbol a l'estil del que s'ha construït a Granollers, en la zona de la
Camp, que permetria una connexió facilíssima entre el Barri Antic, IES i la Marineta, que
permetria un ús immillorable de les instal·lacions.

La senyora Martí indica que no s'ha de perdre de vista l'elevada inversió i la gran quantitat
de diners que ha costat la Marineta, encara que un regidor va dir que no va costar res, però
els diners del FEDER es paguen entre tots, els diners que aporta l'Estat es paguen entre
tots. Vol dir que alguns no han sortit de les arques municipals, però tots surten dels impostos
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públics, i sí que ha costat molts diners. El pressupost és molt alt encara que no té les dades,
l'equip de govern les deu tenir.

La Marineta és un equipament preciós que està pràcticament inutilitzat. Encara que s'utilitzi
per a l'oci dels joves, igualment poden continuar els cursos de formació, els quals no s'han
de suprimir, sinó sumar.

La construcció del pont permetria a més a més un passeig, un circuit amb bicicleta, un accés
a l'equipament molt fàcil. Al NOPP li agradaria que es tirés endavant aquesta proposta, que
és molt bona i molt ràpida d'aplicar.

Avantatges i inconvenients que representa la Marineta o que pot representar Cal Jardiner.
Citarà cinc per banda.

La Marineta és un edifici construït, amb claus a la mà, és a dir amb tot l'equipament, proper
a l'IES, qualsevol activitat que tingui lloc allà no molestaria a ningú de l'entorn.

Té àmplies possibilitats perquè permet ampliacions i una posta immediata. En contra, Cal
Jardiner té limitacions urbanístiques, un entorn amb dificultats, perquè hi ha molts habitatges
a l'entorn, una inversió costosa, alta i d'endeutament. Hi ha una subvenció del PUOSC, però
aquesta subvenció es pot reconvertir si cal. És una subvenció que no paga la totalitat ni molt
menys de l'edifici. té possibilitats limitades de creixement i un termini molt llarg de posada en
funcionament

La senyora Martí no entén per què no es valora aquesta altra possibilitat com una aportació
bona, que permetria una utilització ràpida de l'equipament.

Fetes  aquestes  consideracions,  el  NOPP  vol  un  pla  per  als  joves,  però  no  li  agrada
determinats aspectes del pla. En la informació pública, perquè suposa que el pla s'exposarà
a informació pública el seu grup intentarà fer les aportacions que cregui convenients en la
línia del que acaba de dir. 

El NOPP s'absté en la votació per les raons que ha apuntat, i  voldria que l'abstenció no
s'utilitzi en els mitjans de comunicació local, ja sigui la Ràdio o el Vallès Visió, que actuen
naturalment al dictat de l'equip de govern, i als quals el NOPP no té accés, i no vol que
l'equip de govern interpreti en els esmentats mitjans la votació del seu grup, perquè aquesta
votació  no  és  interpretable,  ja  que  va  associada  al  que  acaba  de  dir.  Aquestes
interpretacions ho diu perquè s'han fet en altres temes com per exemple dir que el NOPP
està en contra dels plans d'ocupació, quan el que està en contra dels plans d'ocupació és
l'equip de govern, que va presentar un pressupost per al 2012, en el qual els va eliminar.
200.000 € que hi havia al pressupost de 2011 els va eliminar o bé altres aspectes com el
tema de la residència.

La  senyora  Martí  reitera  que el  NOPP s'absté,  farà  aportacions en la  fase d'informació
pública i demana que, d'acord amb el Reglament dels mitjans de comunicació local, demana
que es publiquin les votacions de cada grup en el Parets al dia i  els arguments que els
sostenen.

Pren la paraula la presidència,  i  indica que acabada la intervenció, la qual no ha volgut
interrompre per evitar males interpretacions, ja que la portaveu del NOPP pràcticament ha
triplicat el temps del qual disposa per realitzar l'exposició, ha de dir que en l'exposició del
NOPP el 70% dels temes tractats no es refereixen al punt del Pla de joventut. Això significa
que  ara  la  regidora  d'Educació  i  el  regidor  d'Hisenda  haurien  d'entrar  en  rèpliques  i
contrarèpliques, ja que s'han tractat pràcticament sis punts diferents en aquest mateix punt.
Ho diu a posteriori de la intervenció, perquè no s'entengui com una manera de coartar la
llibertat d'expressió, sinó que simplement agraïra que si volen ser reglamentistes, encara
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que sigui amb uns certs marges, triplicar el temps d'intervenció fa que sigui complicat moltes
vegades poder donar resposta. És una apreciació que apunta perquè es tingui en compte.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el pla és acurat i molt
detallat. Hi ha certs aspectes molt genèrics i respecte als eixos d'actuació que hi ha dins del
pla, en l'eix d'ocupació li  ha sorprès veure que hi  ha un pla d'ocupació amb 100.000 €,
perquè entén que un pla  d'ocupació  de 100.000 €,  dóna pel  que dóna i  al  pla  s'hauria
d'acollir gent d'exclusió social, però d'una edat més avançada, com caps de família, entre
d'altres, i en cap cas per joves. Per als joves s'hauria de treballar en un niu d'empreses i
facilitar-los l'inici de la feina. O sigui, dotar al niu d'empreses de recursos i eines que els
serveixin per  tirar  endavant,  no  només amb l'assessorament  que dins  del  pla està molt
detallat, que s'imparteixen cursos i assessories, però s'hauria d'anar un pas més enllà i crear
aquest niu perquè puguin realitzar tot allò que se'ls explica en els tallers.

A l'eix d'habitatge, les mesures que s'exposen estan bé, i espera que no quedi en paper
mullat, i que a l'igual que en el Pla d'igualtat, hi hagi un seguiment per corregir i aconseguir
els objectius que es pretenen amb el pla.

HabitaParets, SL va comentar en algunes de les comissions informatives que hi havia ajudes
als llogaters, però que s'hi acollia molt poca gent, per això s'hauria de publicitar bé, que és
tasca de l'Ajuntament, perquè molta gent es pugui acollir a les mesures que es detallen en el
pla i que realment serveixin per allò que estan pensades.

Respecte al tema de la borsa de lloguer i de compartir pis és un encert i a CiU li agradaria
que l'Ajuntament hi treballés força perquè seria una bona mesura per omplir pisos que estan
buits, i que n'hi ha molts. Inclús parlar amb propietaris i oferir el producte.

El senyor Martín continua exposant que s'ha d'intentar que totes les mesures exposades
sobre l'habitatge, serveixin per a una majoria de gent i no per a poquets.

Pel que fa a l'eix de cultura, esport i  lleure, CiU no està d'acord amb el casal de joves.
Discrepa tant de la ubicació que proposa el pla com de la que ha exposat la portaveu del
NOPP. Creu que és una necessitat, també ho deia en època electoral. El casal de joves
s'hauria d'integrar en un lloc dintre de la trama urbana per tal de dinamitzar la zona en la
qual s'ubiqui i és una manera de tenir controlat el jovent i estalviar-se problemes que puguin
esdevenir de tenir tan jovent junt.

Respecte als temes dels bugs d'assaig, CiU creu que no és una necessitat real. Evidentment
s'acollirà  gent,  però no sap quina representativitat  té el  fet  de fer  els  bugs d'assaig.  En
aquest  sentit,  els  diners  que  s'han  demanat  o  la  subvenció  que  arriba  per  executar
l'equipament s'hauria de destinar en acabar un equipament ja fet com és la pista d'atletisme i
construir una tanca com Deu mana.

Pel que fa a l'impuls de la lectura, apostar per Parets poble lector, és una iniciativa molt
bona, però també estaria bé impartir tallers per treballar en la comprensió lectora.

Quant al tema dels grafits està bé considerar-lo un art urbà, però s'hauria de realitzar un
seguiment i prendre mesures serioses i severes contra tota la gent que pinta, perquè a més
a més com que signen segurament des de Seguretat es deu saber quines persones són, per
això  s'haurien de seguir  i  que pintin  allà  on toca i  no  en qualsevol  lloc,  perquè el  que
realment fan és tenir un poble més lleig.

Pel que fa al  tema d'utilitzar els patis de les escoles com a pistes d'esport  fora d'horari
escolar, CiU ho troba molt encertat.

Respecte al tema de l'ensenyament, com a eix d'actuació, la construcció del segon IES amb
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els mòduls prefabricats és un inici i demana que l'equip de govern continuï treballant perquè
estiguin el menys temps possible i s'edifiqui el nou centre.

Quant a les sales d'estudi és una reivindicació que feia CiU en campanya i demana que es
pensi en la possibilitat de les zones d'esport com és el pavelló, entre d'altres, habilitar aules
perquè  els  nens  puguin  fer  els  deures,  ja  que  moltes  vegades  hi  ha  germans  que  un
comença en un horari, i l'altre al cap d'una hora, llavors arriben a casa a quarts de nou i
queda poc temps per fer els deures, per això seria una bona mesura poder habilitar alguna
zona perquè els facin.

Pel que fa la tema de salut, hi ha un punt que falta potenciar, i és donar més èmfasi al servei
de psicologia a les escoles, ja que és molt important detectar problemes en les primeres
fases, i s'hauria de potenciar encara més.

Hi ha un altre punt, com és la campanya contra la violència masclista, que es parla en el pla,
que es diu “Prou d'hòsties”. A CiU no li agrada aquest nom i demana que es treballi per
canviar-lo.

Per últim, en l'eix d'actuació de participació, ha de dir que els processos participatius són
bons i necessaris i més avui en dia, però sempre que tinguin una representativitat important.
El que no es pot fer d'un procés participatiu, en el qual participi poca gent, és que el que
s'acordi vagi a missa, sinó que tingui una vinculació, però en cap cas que tingui una validesa
formal.

El senyor Martín reitera que el pla està ben elaborat, però CiU discrepa en diferents punts, i
per això s'absté.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que tal com comentava en
l'anterior  Pla d'ocupació,  aquest  pla està bastant  elaborat,  i  s'ha d'entendre que en una
setmana no ha tingut suficient temps per entrar gaire en detall, i el pla està en mans dels
responsables del joves d'Esquerra Verda, que l'estan analitzant.

Entén que és un document viu, per això el seu grup farà les aportacions que calguin. Sí que
és cert que ha discrepat en les inversions amb el nou equipament que comentaven de Cal
Jardiner, pel que fa a la despesa, però entén que aquí s'ha d'aprovar el pla com a tal. Si s'ha
d'entrar en detall sobre si es va construir o no l'institut en el seu moment, si s'ha d'entrar en
detall  de  si  Cal  Jardiner  és  el  més  adequat.  No  vol  desprestigiar  una  feina  bastant
elaborada,  per  això  creu que és de seny votar  a favor  del  pla,  encara que farà alguna
aportació positiva o inclús de crítica per intentar canviar les coses en aquells punts concrets
que creu que es pot fer. La farà en el moment oportú i creu que l'equip de govern donarà
l'oportunitat perquè així sigui, per això vota a favor del pla, ja que és el moment de donar
suport a un pla complert de treball envers la joventut, que és un tema avui mateix bastant
preocupant.

Pren la paraula el regidor de Joventut, el senyor Granado, i respecte a les preguntes del
grup del NOPP, referent a si s'han inclòs en el Pla local de joventut les propostes dels grups
de l'oposició, ha de dir que l'equip de govern sempre està obert a totes les propostes que
arribin dels grups de l'oposició, perquè poden ser bones i poden complimentar molt bé el
treball fet per l'equip de govern.

Respecte a la pregunta de la Factoria d'Idees, com ha comentat la portaveu del NOPP,
possiblement la participació ha estat minsa, però molt diversificada entorn a diferents grups
de joves, hi havia representants amb diferents pensaments i característiques i les han pres
en consideració, perquè són les persones que han assistit a la Factoria.

També és important dir que estan estudiant la fórmula de com canviar el fòrum i fer-lo més
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atractiu aprofitant els entorns participatius del municipi, com són els esports. Estan treballant
en aquest punt.

Realitzaran el  balanç final  i  ha  de dir  que en el  balanç final  de l'anterior  pla,  s'han fet
enquestes on-line en els instituts i centres educatius i en el servei de joventut.

Respecte a l'edifici de Cal Jardiner, l'equip de govern creu que és una aposta necessària,
perquè els joves del municipi ho necessiten i hi ha una forta demanda per part del jovent del
municipi. 

Cal Jardiner constitueix una ubicació ideal, ja que molts dels grups joves de diferents entitats
del municipi diuen que és una ubicació correcta i satisfactòria per a ells. A més cal esmentar
que Cal Jardiner representa en l'actualitat la ubicació de molts grups de joves, que van allà a
parlar, a jugar i està bastant proper al nucli urbà.

L'equip de govern creu que la Marineta és un espai que està molt llunyà del nucli urbà i una
connexió insegura per als  joves,  ja  que la idea és que accedeixin joves d'edats bastant
petites.

El  senyor  Granado  indica  que  es  tindran  en  compte  les  aportacions  de  CiU  en  les
modificacions que puguin haver-hi. Totes les accions comentades les han de potenciar pel
que  fa  a  l'habitatge.  Ara  és  una  situació  complicada,  però  l'equip  de  govern  intentarà
promocionar més el lloguer econòmic per tal que les parelles i els joves puguin unir-se per
poder viure i independitzar-se abans dels 30 anys, que és l'edat mitjana actual.

D'altra banda, continua explicant que el PUOS ve determinat per un determinat projecte, i es
perdria aquesta quantitat en aquest sentit.

Pel que fa als grafits, la idea de potenciar les accions és per buscar espais al municipi,
perquè aquest grup de joves molt important, cada vegada que es fan activitats referent a
grafits,  la participació és molt elevada, per això es fomentaran els espais en què puguin
pintar els seus grafits i obres i evitar que ho puguin fer al carrer, perquè normalment les
persones  que  ho  fan  al  carrer,  són  persones  que  no  participen  en  aquestes  activitats
possiblement, i la Policia ha de fer les seves tasques i prendre les mesures que calguin.

Referent a les sales d'estudi, és important que s'estableixin ubicacions en el municipi, però
també han rebut el feedback dels usuaris que participen en les esmentades sales i han fet
un recull, en el qual hi ha molts usuaris que veuen molt més útil determinats espais, com per
exemple Cal Jardiner, que com a espai de sala d'estudi ha estat molt ben valorada.

Quant als processos participatius es remet al que ha dit abans al NOPP.

Respecte a ICV, ha de dir  que l'equip de govern està obert a totes les aportacions que
calguin.

Intervé la presidència i indica que com ha comentat abans, hi ha hagut alguns temes que no
eren concrets del punt, sinó que possiblement podia haver respòs el regidor de l'àmbit, però
han sortit alguns aspectes als quals respondrà el portaveu del grup Socialista, ja que hi ha
hagut al·lusions concretes.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que com a portaveu té dret
a intervenir i ell decideix si intervé o no en alguna ronda. Indica que no els deixa mai de
sorprendre la capacitat que té la portaveu del NOPP per portar el seu discurs on a ella li
interessa  i  no  al  que  s'està  parlant,  ja  que  parlaven  de  joventut  i  acabat  parlant  de la
Marineta, de la residència i del deute. Entén que tot això està lligat amb el Pla de joventut,
però no els deixa de sorprendre aquesta capacitat.
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De totes formes quant al deute 0 €, l'equip de govern no ha dit mai ni ha publicat en la
premsa que el deute és 0 €.  El deute és 0 € a 31 de desembre de 2011. Això ho pot dir més
alt, però no més clar. Això ho va demostrar i no es va haver de presentar cap liquidació.

Reitera que el deute 0 € és a 31 de desembre de 2011, és la senyora Martí la que posa en la
seva boca que hi ha deute 0 €. No hi ha deute 0 € perquè al gener es generen unes factures
i al febrer unes altres. El que sempre ha sortit de l'equip de govern per escrit i verbalment és
en relació al tema de les factures a proveïdors, que a 31 de desembre de 2011 el deute era
0 €; però això no és el que diu la senyora Martí, per tant li demana que no posi en la boca de
l'equip de govern coses que no ha dit. Li demana a la senyora Martí on ho diuen i on està
escrit que parlen de deute 0 €.

El senyor Juzgado reitera que el deute a proveïdors a 31 de desembre de 2011 és 0 €.
Sembla que molesti al NOPP que l'Ajuntament estigui sanejat econòmicament. 

Respecte a la Marineta, ell recorda discursos de la portaveu del NOPP, que quan l'equip de
govern parlava que allà s'impartiria formació, entre d'altres temes, va dir que aquell no era el
lloc adient, que quedava molt separat i que com s'arribaria. Dit amb paraules castellanes “es
como el perro del hortelano, ni come ni deja comer”, això passa algunes vegades. Si l'equip
de govern hagués dit d'ubicar el Casal Jove, la senyora Martí hagués dit que la Marineta
seria  molt  bona  per  fer  un  centre  de  formació  o  de  serveis  a  les  indústries.  Ja  estan
acostumats. Només volia aclarir el tema del deute 0 €, que a proveïdors a 31 de desembre
de 2011 era 0 €.

Respecte a CiU, vol fer una puntualització i és que comparteix tot el que ha dit quant al tema
de  l'habitatge,  del  nou  IES,  però  han  de  ser  conscients  que  la  Generalitat  té  les
competències en habitatge. Que la Generalitat té les competències per a la construcció de
vies. S'ha de fer pinya, perquè ell i l'equip de govern estan encantadíssims, que els mòduls i
no els barracons, perquè barracons era quan s'anava a la guerra, són molt dignes i tenen
tots els serveis. Creu que aquesta és la voluntat de tots, el que passa és que la realitat
econòmica és la que és i ell no carregarà contra la Generalitat. Ell i l'equip de govern estan
encantats que es faci la inversió en mòduls pel nou IES que es necessita.

La presidència indica que abans d'iniciar el segon torn d'intervencions i també per al·lusions
directes a les declaracions d'una regidora sobre l'acció en educació de l'exercici anterior, la
regidora d'Educació ha demanat la paraula per respondre a les esmentades al·lusions del
NOPP.

Intervé  la  regidora  d'Educació,  la  senyora  Lloret,  i  explica  que  aclarirà  algunes  de  les
afirmacions que han tingut lloc.

Li sembla que aquest tema ja s'havia explicat en algun Ple. Suposa que la senyora Martí
n'és coneixedora totalment, que qui decideix si fa falta o no un nou institut és el planificador
de la Generalitat, que veu quins cursos estan desbordats i quins no.

Ella ha estat regidora a l'anterior legislatura, encara que no d'Educació, i no hi ha cap regidor
dels que estan aquí, ni dels que estaven abans que no consideri que descongestionar un
institut sigui innecessari, ja que està molt bé. Tothom sap que mentre menys alumnes per
professor hi  hagi més rendiment, però això no vol dir  que el senyor Torio digués que la
Generalitat no havia reconegut mai fins aquest any el fet que aquest institut estava saturat i
que Parets necessitava un altre. Aquestes van ser les paraules. La senyora Lloret també hi
era en els consells escolars.

Es recull el tema dels graus de Formació Professional, ja que l'equip de govern pensa el
mateix,  sobre que només s'imparteixi  un grau d'electricitat  i  administratiu.  Li  consta que
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l'antic regidor d'Educació va demanar a la Generalitat una altra branca a Parets, com la de
química, la sanitària, perquè són estudis que pel tipus d'indústria que té el municipi aniria
molt bé. La Generalitat ho va denegar, perquè també tenen els seus plans i veu que aquesta
zona ja està coberta.  Això  no vol  dir  que l'equip  de govern no continuï  insistint,  ja  que
coincideixen en el fet que és molt important.

D'altra banda, l'equip de govern creu que els mòduls no són deplorables. Han vist mòduls
com els que instal·laran a Parets o molt similars i un cop que estàs a dins són mòduls que ni
et dones compte que realment no estàs en un edifici definitiu. Tot és millorable i a l'equip de
govern també li agradaria que la Generalitat facilités l'abans possible el nou IES. Però els
mòduls no són deplorables, sinó no deixarien que els nens del municipi estudiessin en un
espai que fos deplorable.

La senyora Lloret continua explicant que respecte al tema d'ocupació, s'ha fet una afirmació
sobre que la Marineta està inutilitzada. Ara dirà el que es fa a la Marineta, i llavors si aquest
és el judici de la portaveu del NOPP...

Actualment  durant  l'any  2011  a  la  Marineta  s'han  impartit  144  cursos  de  formació
ocupacional, amb una empresa a la qual l'Ajuntament va cedir l'ús de la Marineta, que es diu
Global Formació. D'altra banda s'han fet 16 cursos ocupacionals de carretoners a través de
l'SLOP i s'han llogat les sales de la Marineta en un percentatge bastant elevat,  tant per
l'Ajuntament com per empreses del municipi i  d'altres indrets de Parets. També celebren
l'EMAP.  No  es  valora  de  manera  subjectiva,  sinó  amb  dades,  i  la  Marineta  no  està
infrautilitzada.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que intervendrà breument,
ja que segons sembla s'ha excedit amb el temps, però farà algunes puntualitzacions.

Respecte al tema dels programes dels partits polítics, que ha dit el regidor, manifesta que els
programes estan escrits. No és que el NOPP farà aportacions, segurament que les faran, ja
ho ha dit en la fase d'informació pública, però és que els programes estan escrits per això
s'han de recollir des que es van publicar.

Ha preguntat si ella s'havia llegit el pla. Sí que se l'ha llegit, però les enquestes que indiquen
en el pla són enquestes que es fan com a propostes i com a inici. Ella ha dit que troba a
faltar una valoració del que s'havia fet, i no les enquestes, perquè són una altra cosa. Les
enquestes són per iniciar el propi pla.

Pel que fa al tema de la Marineta, l'equip de govern ha dit que considerava que era un edifici
que estava lluny i insegur. Ha de dir  que cap lloc del poble està lluny, perquè Parets té
construccions en molts indrets i per això qualsevol lloc és fàcilment assequible, perquè el
terme municipal tampoc és que sigui gaire gran. Si és insegur correspon l'equip de govern.
Pregunta si està dient que el poble és insegur, que la zona és insegura. Això és el que s'ha
dit. Creu que és lamentable, i el que hauria de fer l'equip de govern és fer tot el possible
perquè no sigui insegur i precisament el NOPP proposava la construcció d'un pont i afegir un
dels carrers del Llevant Industrial i convertir-lo en una via il·luminada tipus passeig per la
connexió, per tant això no pot generar cap mena d'inseguretat.

La senyora Martí continua exposant que el PUOSC es pot canviar. Es pot acordar amb la
Diputació un canvi de destí del que s'ha decidit.

Quant a Cal Jardiner demana que es valori i es tingui en compte la qualificació urbanística,
ja que és important i l'Ajuntament que ha aprovat el Pla general l'ha de complir i no ho hauria
de vulnerar. En algun indret s'ha vulnerat i això no és correcte. Els paràmetres urbanístics
estan per complir-los i no per vulnerar-los.

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament OAC Territori
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1 Av. Pedra del Diable, 7                       17
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 99 99  - Fax 93 573 99 98
www.parets.cat                   



Secretaria General

El senyor Juzgado quan ha dit això del “perro del hortelano” no ho devia dir per ella, ho
devia dir per ell.

El deute ja ho ha dit massa vegades, l'equip de govern ha escrit deute 0 € en l'últim Parets al
dia.  És un titular  que hi  ha.  És evident  que l'equip de govern vol  dir  que no deuen les
factures del dia a dia, però ho han de dir bé, perquè confonen la gent. Personalment s'ha
trobat persones pel carrer que li han dit que li expliqués això, perquè diuen que el deute és 0
€, que què vol dir això. La gent entra en dubte.

Ara hi ha moltes juntes de govern en què afloren factures i temes de l'any passat. Accepten
que no es deuen els bolígrafs, les cadires, les taules, els impresos, però sí que hi ha un
paquet de deute molt important xutat cap pal davant, alguns fins al 2026 i això s'ha d'explicar
la gent i no s'ha de dir que l'Ajuntament té deute 0 €, perquè no és veritat i s'enganya la
gent.

Respecte  al  tema  de  l'IES,  és  inadequat  per  part  de  l'equip  de  govern  traspassar  les
responsabilitats  a  la  Generalitat.  És  veritat  que  la  Generalitat  és  la  competent  en
l'ensenyament secundari, però l'Ajuntament ha de fer de motor i fins fa poc no ho ha fet,
perquè considerava que l'IES no estava saturat i que tot anava sobre rodes, i això ho havia
dit el senyor Torio. Això és tal com ho diu, i consta en moltes reunions del Consell Escolar.

La senyora Martí continua explicant que respecte a la Marineta ha donat unes dades, però
s'ha de tenir en compte que la Marineta és un senyor edifici, no és un edifici per impartir-hi
quatre cursets, i per abocar-hi la resta de jardineria, que encara hi ha resta de jardineria de
l'any passat i  com a pàrquing d'ambulàncies, sinó que és un edifici grandiós que permet
impartir  els  cursos  esmentats,  i  portar  a  terme  moltes  més  coses.  És  un  edifici  avui
infrautilitzat i sort que ara, no sap si s'ha aprovat o no, però sortirà algun tipus de legislació
que obligarà a justificar les noves construccions, per què es construeixen i a valorar l'ús que
es fa de les  que es tenen.  Això  serà  una bona cosa que s'introdueixi,  perquè així  tots
parlarien el mateix llenguatge.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i comenta que per respecte, quan estan
al  plenari,  la  gent  del  públic  s'enriola  i  sembla  que s'enfumin dels  que estan aquí.  CiU
discrepa amb algunes de les opinions o del que es diu a la sessió, però no per això es riuen,
per això els agradaria que de tant en quant es cridi a l'ordre.

La presidència manifesta que en aquest cas si hi ha algú que no pot aguantar un atac de
riure, pregaria que sortís. Ells no han tingut aquesta percepció, potser és per la ubicació de
la taula, i ho tindrà en compte per qualsevol altra ocasió.

Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i indica que ell ha sentit riure la gent i
que l'alcalde digui això...

La presidència manifesta que ell no ho ha sentit, perquè estava apuntant o perquè estava...

El senyor Folguera indica que potser hi ha algun problema d'audició, però la realitat és que li
sembla coherent el que s'ha dit, i no espera que l'alcalde faci frivolitat del tema.

Pren  la  paraula  el  regidor  de  Joventut,  el  senyor  Granado,  i  exposa  que  referent  a  la
intervenció de la portaveu del NOPP, manifesta que no posi paraules en boca del que la gent
ha dit, perquè ell no ha dit que el poble és insegur i vol que ho retiri. L'equip de govern creu
que pot representar certa inseguretat per als joves d'edats inferiors, anar per un polígon
industrial a la Marineta. Això és el que ha dit. La senyora Martí sempre vol posar a la boca
coses que no s'han dit, sempre té una actitud negativa, tot ho critica i sempre vol acabar
tenint la raó i això no és així.
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Les votacions han estat les següents:

Vots a favor: 10 (PSC, PP, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions: 7 (NOPP, CiU)

Per tant i,

Atès que el Pla Nacional de Joventut de Catalunya reconeix la joventut com un sector de la
ciutadania  amb  entitat  pròpia  i  diferenciada,  amb  unes  circumstàncies  i  necessitats
específiques i per tant han de ser objecte de polítiques específiques.

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

Atès que s’ha realitzat un anàlisi de la realitat de la Joventut de Parets, amb la participació
de la  joventut  local,  s’ha  organitzat  un plenari  tècnic  en el  qual  han participat  diferents
serveis de l’Ajuntament i s’han desenvolupat entrevistes específiques a personal tècnic.

Atès que en base a aquest anàlisi i treball posterior, s’han consensuat entre els diferents
serveis una sèrie d’accions transversals per donar les respostes adients i  eficaces a les
necessitats detectades, per als propers quatre anys.

Atès que en aquests moments de crisi econòmica i social, cal reforçar els esforços comuns
per garantir en la mesura de lo possible la qualitat de vida de la joventut de Parets.

Vist el Pla Local de Joventut de Parets del Vallès 2012-2015 redactat per la Regidoria de
Joventut.

Vist l’informe emès per la Responsable de Joventut.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1. Aprovar el Pla Local de Joventut de Parets del Vallès pel període 2012-2015. 

2.Traslladar el present acord i copia del Pla a la Secretaria de Joventut del Departament
d’acció social i ciutadania de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina del Pla Jove de la
Diputació de Barcelona.

4. Acordar, si escau, aprovar com a nom per a la residència i centre de dia per a la
gent gran “Pedra Serrada de Parets”

Pren la paraula la regidora de Benestar Social, la senyora Villa, i explica que ha tingut lloc un
procés participatiu del 30 de març al 17 d'abril per tal que la ciutadania fes aportacions amb
diferents propostes que podien donar el nom de la residència i centre de dia.

Les urnes es van ubicar durant el període exposat en els tres casals de Parets: En el Casal
de Ca n'Oms, Casal Sant Jordi i l'Asoveen, a fi que dipositessin les butlletes. D'aquí van
sorgir 120 propostes molt variades totes elles. Hi ha un grup impulsor configurat per unes 25
persones, representants dels tres casals, que van analitzar les 120 butlletes. Moltes es van
descartar per si mateixes, i van haver-hi 5, que es van valorar i es va realitzar una anàlisi
dels noms.

Van creure prioritari i adient que no tingués cap nom propi i que fos representatiu de Parets
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del Vallès. D'aquestes 5 es van proposar 2 al consistori per fer les votacions. Una era “Pedra
Serrada”, que popularment és la Pedra del Diable, i l'altra “Residència de Parets”. Ara se
sotmet a votació el  nom, que es va proposar i  comentar a la Comissió Informativa,  que
podria ser perfectament la de “Residència i Centre de dia Pedra Serrada”.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor,
encara que a la Comissió Informativa es va quedar que el nom seria de “Pedra Serrada de
Parets del Vallès”, perquè de pedres serrades hi ha moltes, i pot induir a confusions, per això
el nom complert hauria de ser “Pedra Serrada de Parets”.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que vota a favor i que té raó la
regidora del NOPP, que es va comentar que el nom fos “Pedra Serrada de Parets”, pel tema
que no estigués enregistrat.

Intervé el  portaveu d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  hi  vota a  favor  perquè el  nom és força
encertat, el fet que es posi de Parets o no, pensa que es posarà per sí sol. Sembla que es
va comentar, potser va ser un error de percepció, però ell va entendre que es diria “Pedra
Serrada de Parets”, perquè és de Parets evidentment, però no té perquè està inclòs. En tot
cas vota a favor, perquè el nom és molt encertat i perquè precisament l'han escollit persones
molt vinculades al centre, fet que considera important.

La regidora de Benestar Social, la senyora Villa, indica que és cert el que diu la senyora
Martí i que és veritat que van posar Parets del Vallès en la redacció de la proposta, i es va
comentar que “Pedra Serrada de Parets del Vallès” era un nom molt llarg i s'intentaria posar-
ho en el registre i a sota en el format del logo.

El portaveu d'ICV, el senyor Folguera, indica que l'apunt era que en el registre ho podien
denegar i una opció era posar de Parets del Vallès, perquè precisament no el deneguessin.

La portaveu del NOPP, la senyora Martí, manifesta que creu que hauria de ser de Parets,
potser del Vallès no caldria i així no seria tan llarg pel registre.

La presidència indica que tots volen que s'iniciï el funcionament de l'equipament, i el nom
com deia abans la regidora està molt bé que sigui fruït del procés de participació del grup
impulsor, i es posarà que acabi com el text “Pedra Serrada de Parets” i després es veurà si
es posa en el logo Parets del Vallès, però en qualsevol cas que faci referència al municipi
per no tenir problemes en el registre i per fer referència encara més al municipi.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Atès el procés participatiu realitzat per l’Ajuntament de Parets per tal de prendre part en
l’elecció del nom de la Residència i Centre de Dia de Parets.

Atès que aquest s’ha portat a terme entre el 30 de març i el 17 d’abril en els tres casals
d’avis municipals: Ca n’Oms, Sant Jordi i Asoveen.

Atès que una vegada recollides totes les propostes es va sol·licitar al grup impulsor, format
per 25 persones representants dels tres casals, l’elecció de cinc noms finalistes. 

Atès l’informe de la cap de Serveis Socials i Gent Gran.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Aprovar el nom específic de Residència i Centre de Dia Pedra Serrada de Parets.

2. Traslladar el present acord als organismes competents.
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ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

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

Pren la paraula la presidència i proposa iniciar el procediment per cobrir el càrrec de jutge de
pau  titular  i  substitut,  mitjançant  convocatòria  pública,  a  fi  que  tots  els  paretans  i  les
paretanes que tenen la voluntat de voler ser jutge de pau puguin presentar-se. Es tracta d'un
formulisme per iniciar el procés, que té un termini de 30 dies a partir de l'exposició perquè es
puguin presentar els diferents candidats i una vegada que el Ple els esculli, amb majoria
absoluta, després la  Secretaria de Govern  el  Tribunal Superior  de Justícia de Catalunya
nomenarà definitivament el jutge titular i substitut.

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor i
demana que es faci la màxima difusió i no quedi només en una única publicació de l'edicte, a
fi que les persones que vulguin presentar-se puguin accedir-hi.

La  presidència manifesta que es tindrà en compte l'apreciació efectuada i  es donarà la
màxima difusió perquè arribi  a tota la població i  tothom tingui la possibilitat  de poder-se
presentar.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Vist que el Ple de l'Ajuntament en sessió de 20 de setembre de 2007 va proposar l'elecció
del senyor Tomàs Espinasa Vila per al càrrec de jutge de pau del municipi i el senyor Josep
Guàrdia Homs com a jutge de pau substitut.

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

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

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

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

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

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

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

6. Aprovar, si procedeix, una bonificació del 95% de la quota de l'impost corresponent 
a la llicència d'obres del nou IES

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica
que  la  normativa  municipal  recull  la  possibilitat  de  bonificar  amb  un  95%  de  l'impost
corresponent a les llicències d'obres que es considerin d'interès públic i d'interès municipal, i
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en aquest cas creuen que recullen els dos casos, per això es proposa aprovar la bonificació
del 95% de la quota de l'impost corresponent a la llicència d'obres del nou IES, ja que l'IES a
més a més, la voluntat és que comenci a funcionar a l'inici del proper curs en la zona de Can
Fradera.

La portaveu del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup vota a favor. Ha observat
que  en  les  propostes  d'acord  dels  dos  plans  no  hi  ha  el  termini  d'informació  pública.
Pregunta al respecte.

La presidència respon que en els dos plans hi haurà l'exposició pública pertinent i en aquest
en concret l'exposició pública serà d'un mes.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i manifesta que el seu grup vota a favor
i ha vist que en la licitació posava uns terminis d'execució d'obres molt ajustats i prega que
l'equip de govern faci un seguiment acurat.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i indica al senyor Martín, que l'equip
de  govern  està  treballant  en  aquesta  línia  per  posar  al  més  aviat  possible  el  solar  a
disposició del Departament d'Educació, perquè puguin començar a treballar-hi. Saben que
parlen d'obres i que el temps el que un diu que serà el dia 10 és el dia 15 o el dia 20, però si
no  passa  res,  la  idea  és  que  al  juliol  pugui  estar  a  disposició  del  Departament
d'Ensenyament,  a fi  que instal·lin  els  mòduls,  que puguin  començar  i  que el  nou equip
directiu que gestionarà i que portarà endavant el projecte del nou IES el tingui un mes i molt
temps a l'estiu, per dissenyar i adequar l'institut.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Vist  que en data 10 d’abril  de 2012, amb número 4.056 d’entrada del  Registre General
d’aquest  Ajuntament,  el  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,
sol·licita llicència d’obres d’infraestructura per a la instal·lació de tres mòduls prefabricats en
el carrer Víctor Català s/núm. 

Atès que a la mateixa sol·licitud es demanava també, que el Ple de l’Ajuntament declari
aquesta obra com d’especial interès o utilitat municipal i que, d’acord amb el que disposa
l’article 103.2a del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret
Legislatiu 2/2004.

Vist  el  que  disposa  l’Ordenança  fiscal  número  5  de  l’impost  sobre  construccions,
instal·lacions  i  obres,  en  relació  amb  les  bonificacions  favor  de  les  construccions,
instal·lacions  o  obres  que  siguin  declarades  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  per
concorre-hi circumstàncies socials, culturals, historiartístiques o de foment de l’ocupació que
ho justifiquen.

Vist que es tracta d’unes obres per a la instal·lació de mòduls del nou institut de Parets del
Vallès. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Declarar com a obra d’especial interès o utilitat municipal, les obres d’infraestructura per a
la instal·lació de tres mòduls prefabricats per al nou Institut de Parets del Vallès, en el carrer
Víctor  Català  s/n,  promogudes  pel  departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de
Catalunya.

2. Aplicar una bonificació del 95% de la quota de l’impost de la en concepte de llicència
d’obres de les obres d’infraestructura per a la instal·lació de tres mòduls prefabricats per al
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nou Institut de Parets del Vallès, d’acord amb el que disposa l’ordenança fiscal núm. 5. 

3. Notificar el present acord als interessats.

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

Vist i plau
L'alcalde El secretari accidental

Sergi Mingote Moreno Jordi Pousa Engroñat
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