
 

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

Expedient Gestiona: 3057/2015
Caràcter: Extraordinari 
Data: 2 de juliol de 2015
Horari: 18.30 h a 19 h
Lloc: Sala de plens

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno (PSC-CP) 
Paola Gratacós Ballescà (PSC-CP)
Miquel Pérez Rodríguez (PSC-CP)
Francesc Juzgado Mollá (PSC-CP)
Àfrica Martínez Belles (PSC-CP)
Antonio Fernández Arimón (PSC-CP)
Susanna Villa Puig (PSC-CP)
Diego Cayuela Núñez  (PSC-CP)
Casandra Garcia Rodríguez (Sumem Parets)
Antonio Torio Fernàndez (Sumem Parets)
Antonio Molina Herrera (Sumem Parets)
Jordi Seguer Romero (Ara Parets ERC)
Ramon Pares López (Ara Parets ERC)
Kènia Domènech Àlvarez (Ara Parets ERC)
Rosa Martí Conill (NOPP)
Raul Urtusol Bou (CiU)
Manuel Losada Seivane (Ciutadans)
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

ORDRE DEL DIA 

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

2. Donar compte del Decret relatiu a l’establiment de l’organització política de 
l’Ajuntament.

3. Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels membres de la Junta de 
Govern i els tinents d'alcalde.

4. Donar  compte  del  Decret  relatiu  a  les  delegacions  a  favor  de  la  Junta  de 
Govern.

5. Donar compte del Decret relatiu a la delegació de funcions.

6. Aprovar la constitució dels grups municipals i de la Junta de Portaveus.

1 



 

7. Aprovar,  si escau,  la creació i la composició de la Comissió Especial de 
Comptes.

8. Donar compte del Decret relatiu a la rectificació de la liquidació del pressupost 
de l'exercici 2014. 

Desenvolupament de la sessió

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

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta del dia 13 de juny 
de 2015.

2. Donar compte del Decret relatiu a l’establiment de l’organització política de 
l’Ajuntament.

La presidència explica que és competència de l'equip de govern i de l'alcalde establir 
el nou cartipàs. Fem una aposta de proximitat i de treball conjunt per intentar millorar 
els nostres barris i el dia a dia dels nostres veïns i veïnes, amb una distribució amb la 
qual  s'estableix  un  cartipàs,  en  què  els  regidors  de  l'equip  de  govern  tindran 
representació en els diferents àmbits i els diferents barris de la manera següent:

·        Àmbit del Cerdanet, Cal Jardiner i Can Riera: Antoni Fernández Arimon
·        Àmbit del Barri Antic: Diego Cayuela Nuñez
·        Àmbit del Sot d’en Barriques i Escorxador: Àfrica Martínez Belles
·        Àmbit de l’Eixample Central: Susanna Villa Puig
·        Àmbit de Can Berenguer i Espai Central: Francesc Juzgado Mollá
·        Àmbit de Can Butjosa, La Salut i Riera Seca: Paola Gratacós Ballescà
·        Àmbit de Can Roura, la Sardana, l'Estació : Miquel Pérez Rodríguez 

Aquest  és l'organigrama i  la  distribució més d'àmbit  polític  i  l'objectiu  es donar  un 
servei de proximitat, destinar-hi esforços tal com hem tingut la voluntat de fer com una 
de les línies de treball estratègic d'aquest equip de govern i estar a peu de carrer, amb 
proximitat  per  les  necessitats  i  per  solucionar  els  problemes  dels  nostres  veïns  i 
veïnes.

Al mateix temps és una estructura organitzativa amb àmbits més funcionals i dividim 
l'Ajuntament  en  diferents  àrees sobretot  per  fer  la  tasca  més  de  com funciona  la 
maquinària interna, com es donen respostes i es desenvolupen els diferents serveis 
municipals.

S'adjunta l'organigrama, i passaré a llegir l'organització en els àmbits funcionals: 

• Regidor coordinador de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i regidor delegat de Via 
Pública,  Serveis  Urbans,  Medi  Ambient,  Urbanisme  i  Habitatge  al  senyor 
Francesc Juzgado Mollá. 

• Regidora coordinadora de l'Àrea de Serveis Generals i regidora delegada de 
Recursos Humans, Serveis Econòmics, Contractació i compres; Participació i 
Transparència Administrativa a la senyora Paola Gratacós Ballescà. 

• Regidora  coordinadora  de  l'Àrea  de  Relacions  institucionals  i  delegada  de 
Seguretat  Ciutadana,  Comunicació, Noves Tecnologies,  Atenció  Ciutadana  i 
Consum, Arxiu municipal i Cooperació a la senyora Àfrica Martínez Belles. 
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• Regidora  coordinadora  de  l'Àrea  d'Atenció  a  les  Persones  (Benestar)  i 
delegada de Serveis socials, Gent Gran i Igualtat a la senyora Susanna Villa 
Puig. 

• Regidor  coordinador  de l'Àrea d'Atenció  de les Persones (Cultura)  i  regidor 
delegat d'Educació i, Joventut i Cultura al senyor Miquel Pérez Rodríguez. 

• Regidor delegat de desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme 
al senyor Antoni Fernández Arimon. 

• Regidor delegat d'Esports al senyor Diego Cayuela Núñez.

Aquesta és la proposta com deia d'estructura més d'àmbit  polític pel que fa referència 
a la distribució que fem del nostre territori  per intentar donar un servei de màxima 
proximitat i portant les necessitats directes de la ciutadania a aquest Ajuntament. Per 
una altra  banda,  és una organització  com han pogut  sentir  d'àmbit  més funcional, 
perquè el funcionament del dia a dia de l'Ajuntament pugui tenir el màxim d'eficiència i 
eficàcia.

Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets ERC, el senyor Jordi Seguer, i manifesta, que 
el que volia parlant com a portaveu del seu grup, d'entrada valorar positivament el fet  
que es crei  la  figura dels regidors de barris,  si  realment és efectiu,  el  que no em 
sembla tan bé és que s'hagi fet la difusió sobretot d'aquest repartiment a través de la 
publicació del diari Parets al dia, sense esperar precisament a donar compte al Ple 
d'avui.

Tampoc entrem en l'organització de les quatre àrees, com han vist en l'organigrama, 
és el criteri del PSC qui és qui disposa d'aquesta majoria, no absoluta per governar i el 
que no ens sembla gens bé és el  tema que en el  Ple d'avui no es parli  ja de les 
dedicacions  i  les  retribucions  que  tindran  els  membres  del  govern  municipal,  que 
confiem que tot això s'acabi de solucionar en poques setmanes.

La presidència indica que el regidor  d'Ara Parets ERC sap molt bé que el proper dia 
16 de juliol tindrà lloc un Ple i que la setmana que ve es farà la Comissió Informativa. 
Dintre  dels  terminis  reglamentaris  es  convocarà  el  proper  Ple  en  què  tot  això 
s'aprovarà i seran les propostes que portarem a terme dintre dels terminis habituals.

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2015-1152, de 
data 18 de juny de 2015, següent:

“DECRET

Assumpte: Decret organització Ajuntament 
Exp.: 2891/2015

Relació de fets

Vista  la  nova  composició  política  d’aquest  Ajuntament  com  a  conseqüència  dels  
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.

En sessió constitutiva del Ple de l’Ajuntament de 13 de juny de 2015, es va proclamar  
alcalde president de la corporació al senyor Sergi Mingote Moreno, en representació  
de la candidatura del PSC-CP.

Els  municipis  disposen  de  plena  capacitat  d'autoorganització  dins  el  marc  de  les  
disposicions  generals  establertes  per  llei  en  matèria  d'organització  i  funcionament  
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municipal, i el govern i l'administració municipals corresponen a l'Ajuntament, format  
per l'alcalde o alcaldessa i els regidors.

La política municipal requereix d’un contacte directe i permanent amb la ciutadania,  
que faciliti  la comunicació,  la informació, i  el coneixement que, sobre els serveis o  
activitats públiques, tenen els veïns i veïnes.

Atesa  la  conveniència  d’establir  l'organització  política  i  executiva  de  l'Ajuntament,  
mitjançant  delegacions  en  àmbits  territorials  i  en  les  diferents  àrees  i  serveis  de  
l'estructura funcional municipal. 

Fonaments de dret

Llei  orgànica  6/2006,  de  19  de  juliol,  de  reforma  de  l'Estatut  d'Autonomia  de  
Catalunya.

L’article 47 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal  
i de règim local de Catalunya

Article 23.4 i 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim  
local, en relació amb l’article 7 i següents del Reglament orgànic municipal.

RESOLC:

1. Establir l'organització política del Govern de l'Ajuntament, mitjançant Regidories de  
barris  i  àmbits  territorials,  amb  les  funcions  d'intermediació  i  diàleg  amb  les  
associacions i els veïns i veïnes; a favor dels regidors delegats  següents:

·        Àmbit del Cerdanet, Cal Jardiner i Can Riera: Antoni Fernández Arimon
·        Àmbit del Barri Antic: Diego Cayuela Nuñez
·        Àmbit del Sot d’en Barriques i Escorxador: Àfrica Martínez Belles
·        Àmbit de l’Eixample Central: Susanna Villa Puig
·        Àmbit de Can Berenguer i Espai Central: Francesc Juzgado Mollá
·        Àmbit de Can Butjosa, La Salut i Riera Seca: Paola Gratacós Ballescà
·        Àmbit de Can Roura, la Sardana, l'Estació : Miquel Pérez Rodríguez 

2.  Establir l'organització en els àmbits funcionals d’aquest Ajuntament en les àrees i  
serveis  municipals,  de  conformitat  amb  l’organigrama  que  s’annexa,  i  proposar  el  
nomenament dels regidors coordinadors i delegats següents:

• Regidor coordinador de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i regidor delegat de Via  
Pública,  Serveis  Urbans,  Medi  Ambient,  Urbanisme  i  Habitatge  al  senyor  
Francesc Juzgado Mollá. 

• Regidora coordinadora de l'Àrea de Serveis Generals i regidora delegada de  
Recursos Humans, Serveis Econòmics, Contractació i compres; Participació i  
Transparència Administrativa a la senyora Paola Gratacós Ballescà. 

• Regidora  coordinadora  de  l'Àrea  de  Relacions  institucionals  i  delegada  de  
Seguretat  Ciutadana,  Comunicació, Noves Tecnologies,  Atenció  Ciutadana i  
Consum, Arxiu municipal i Cooperació a la senyora Àfrica Martínez Belles. 

• Regidora  coordinadora  de  l'Àrea  d'Atenció  a  les  Persones  (Benestar)  i  
delegada de Serveis socials, Gent Gran i Igualtat a la senyora Susanna Villa  
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Puig. 

• Regidor coordinador de l'Àrea d'Atenció de les Persones (Cultura)  i  regidor  
delegat d'Educació i, Joventut i Cultura al senyor Miquel Pérez Rodríguez. 

• Regidor delegat de desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme 
al senyor Antoni Fernández Arimon. 

• Regidor delegat d'Esports al senyor Diego Cayuela Núñez. 

3.  De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que  
tingui lloc, es notificarà personalment als membres designats i es publicarà al Butlletí  
Oficial  de la Província,  sense perjudici  de la seva efectivitat  a partir  de la data de  
notificació.”
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Estructura organitzativa Ajuntament de Parets del Vallès – Legislatura 
2015-2019

Alcalde

Coordinació Àrea Serveis 
Territorials i Sostenibilitat

Coordinació Àrea Serveis Generals Coordinació d’Atenció a les 
persones

Paola Gratacós

Signatures

Francesc Juzgado M. Pérez
Cultura

Coordinació Àrea Relacions 
Institucionals

Africa Martínez

SG/Paola: Recursos Humans, Serveis 
Econòmics, Participació i Transparència 
administrativa, Contractació i Compres

SRI/ Africa: Seguretat Ciutadana, 
Comunicació, Noves tecnologies, Atenció 

ciutadana, Consum, Cooperació, Arxiu

SG/ Toni: Desenvolupament econòmic i 
Ocupació, Comerç i Turisme

SG/ Sergi: Alcaldia ST/Francesc: Via pública i serveis urbans, 
Medi Ambient/ Habitatge/ Urbanisme

SP/ Miquel: Educació, Cultura i Joventut

SP/ Susanna: Serveis socials, gent gran i 
igualtat

SP/ Dídac: Esports

Alcalde

Regidor barri 

Cerdanet, 
Jardiner i Can 

Riera

Regidor barri 

Barri Antic

Regidor barri 

S.Barriques/
Escorxador

Regidor barri 

Eixample 
Central

Regidor barri 

Can Berenguer
i Espai Central

Regidor barri 

Can Butjosa
Riera Seca i La 

Salut

Regidor barri 

Can Roura, La 
Sardana,
i Estació

Toni 
Fernández

Dídac Cayuela Africa Martínez Susanna Villa Francesc 
Juzgado

Paola 
Gratacós

Miquel Pérez

Estructura 
representativa

Estructura funcional

15 de juny de 2015

S.Villa
Benestar social



 

3. Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels membres de la Junta de 
Govern i els tinents d'alcalde.

La presidència explica que en aquest cas el nomenament dels membres de la Junta de 
Govern coincideix,  com no pot  ser  d'una altra  manera,  amb les diferents tinences 
d'Alcaldia, i són les següents:

1r tinent d’alcalde senyor Francesc Juzgado Mollá
2n tinent d’alcalde senyora Paola Gratacós Ballescà
3r tinent d’alcalde senyor Miquel Pérez Rodríguez 
4t tinent d’alcalde senyora Àfrica Martínez Belles
5è tinent d'alcalde senyora Susanna Villa Puig

No hi ha cap intervenció.

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2015-1128, de 
data 18 de juny de 2015, següent:

“DECRET

Assumpte: Nomenament dels membres de la Junta de govern Local i tinents d'Alcalde
Exp.: 2891/2015

Relació de fets

Vista  la  nova  composició  política  d’aquest  Ajuntament  com  a  conseqüència  dels  
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.

En sessió constitutiva del Ple de l’Ajuntament de 13 de juny de 2015, es va proclamar  
alcalde president de la corporació al senyor Sergi Mingote Moreno, en representació  
de la candidatura del PSC-CP.

Els  municipis  disposen de plena capacitat  d'autoorganització  dins  del  marc  de les  
disposicions  generals  establertes  per  llei  en  matèria  d'organització  i  funcionament  
municipal, i el govern i l'administració municipals corresponen a l'Ajuntament, format  
per l'alcalde o alcaldessa i els regidors.

Correspon a l'alcalde designar i revocar lliurament els membres de la Junta de Govern  
i els tinents d'alcalde, els quals el substitueixen, per ordre de nomenament en casos  
de vacant, absència o malaltia.

Fonaments de dret

Els articles 54 i 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text  
refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya.

Article 23 de la Llei de bases de règim local en relació a la constitució de la Junta de  
Govern Local, la substitució de l'alcalde en els casos d'absència pels tinents d'alcalde.

Articles 6,8, i 12 del Reglament orgànic municipal en relació amb el nomenament de  
tinents d'alcalde i a la Junta de Govern Local.

RESOLC:

1. Nomenar membres de la de la Junta de Govern Local , els regidors següents:

·        Senyor Francesc Juzgado Mollá
·        Senyora Paola Gratacós Ballescà
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·        Senyor Miquel Pérez Rodríguez 
·        Senyora Àfrica Martínez Belles
·        Senyora Susanna Villa Puig

2. Com a regidors delegats de serveis municipals assistiran amb veu però sens vot a 
totes les sessions de la Junta de Govern els regidors senyors Diego Cayuela  Nuñez, i  
Antoni Fernández Arimon.

3.  Nomenar com a tinents d’alcalde els membres de la Junta de Govern Local  
següents:

1r tinent d’alcalde senyor Francesc Juzgado Mollá
2n tinent d’alcalde senyora Paola Gratacós Ballescà
3r tinent d’alcalde senyor Miquel Pérez Rodríguez 
4t tinent d’alcalde senyora Àfrica Martínez Belles
5è tinent d'alcalde senyora Susanna Villa Puig

4. De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que 
tingui lloc, es notificarà personalment als membres designats i es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província,  sense perjudici de la seva efectivitat al dia següent de la 
present Resolució.”

4.  Donar  compte  del  Decret  relatiu  a  les delegacions a  favor  de  la  Junta  de 
Govern.

Pren la paraula el secretari i dóna compte i explica les delegacions a favor de la Junta 
de Govern.

No hi ha cap intervenció.

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2015-1127, de 
data 18 de juny de 2015, següent:

“DECRET

Assumpte: Delegacions a favor de la Junta de Govern Local
Exp.: 2891/2015

Relació de fets

Vista  la  nova  composició  política  d’aquest  Ajuntament  com  a  conseqüència  dels  
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.

En sessió constitutiva del Ple de l’Ajuntament de 13 de juny de 2015, es va proclamar  
alcalde president de la corporació al senyor Sergi Mingote Moreno, en representació  
de la candidatura del PSC-CP.

Els  municipis  disposen  de  plena  capacitat  d'autoorganització  dins  el  marc  de  les  
disposicions  generals  establertes  per  llei  en  matèria  d'organització  i  funcionament  
municipal, i el govern i l'administració municipals corresponen a l'Ajuntament, format  
per l'alcalde o alcaldessa i els regidors.

Per Decret d'Alcaldia s'han designat el membres de la Junta de Govern Local, a qui li  
corresponen les funcions d'assistència a l'alcalde en exercici de les seves funcions, les  
competències resolutòries delegades, per l'alcalde o pel Ple de la corporació.

Atès que l'alcalde pot  delegar  l'exercici  de determinades atribucions a la  Junta de  

8 



 

Govern Local.

Fonaments de dret

Els articles 54 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text  
refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya.

Article 23 de la Llei de bases de règim local en relació a la Junta de Govern Local.

Articles 12 i següents del Reglament orgànic municipal en relació amb la regulació de 
la Junta de Govern Local.

RESOLC:

1. Delegar en la Junta de govern Local l’exercici de les atribucions següents:

1. Els expedients de llicències d'obres majors, els canvis d'ús, les llicències d'ús  
provisional i d'actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable i l’aprovació de les 
liquidacions tributàries derivades de la resolució d’aquests expedients i la resolució 
dels recursos de reposició que s’interposin contra aquestes.

2.  Els  expedients  de  llicències d'equipaments  comercials,  ambientals i 
d'espectacles públics i activitats recreatives i  l’aprovació  de  les  liquidacions  
tributàries  derivades  de  la  resolució  d’aquests  expedients  excepte els supòsits 
especials regulats en la norma d'aplicació i la resolució dels recursos de reposició 
que s’interposin contra aquestes.

3. Els expedients dels instruments de planejament de desenvolupament general no 
expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística, i 
la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra aquestes.

4. Els expedients dels projectes d’obres ordinàries i dels projectes d’urbanització, i  
la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra aquestes.

5. Establir convenis de col·laboració amb altres entitats públiques i privades, que 
no siguin competència del Ple

6.  Aprovar les bases especifiques,  i  la  concessió de totes les subvencions per  
procediment de concurrència, així com el seu compte justificatiu, i l’aprovació de 
subvencions no nominatives mitjançant convenis per raons d’interès públic, social,  
econòmic o humanitari de quantia superior a 6.000 €.

7. L’aprovació dels expedients de contractació d’obres, serveis, i subministraments,  
les  seves  modificacions,  prorrogues,  i  liquidacions,  sempre que l'import del 
contracte superi els 6.000 €, inclosos els de caràcter plurianual, i que estigui dintre 
del límit que marca la normativa com a competència de l’alcalde, i fins el 10% dels  
recursos ordinaris del pressupost

8.  La  licitació  (A),  adjudicació  (AD,  D)  i  reconeixement  d’obligacions  (O)  de  
contractes menors d’obres, serveis, i subministraments, d’import superior a 6.000 €  
i fins el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

9. El desenvolupament de la gestió econòmica de l'Ajuntament,  d’acord amb el  
pressupost  aprovat  i  l’autorització,  disposició  de  despeses  i  reconeixement  
d’obligacions d’import superior a 6.000 € i fins al límit que marca la normativa com  
a competència de l’alcalde, i fins el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
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10. L’adquisició, alienació, i cessió del patrimoni de l'Ajuntament, fins al límit que  
marca la normativa com a competència de l’alcalde.

11. L’aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria anual que presenti l’ORGT.

12. Aprovar les liquidacions del Pressupost Municipal de l'Ajuntament.

2. La Junta de Govern celebrarà una sessió constitutiva el dia 18 de juny de 2015, a 
les 17.30  h,  de conformitat amb allò que disposa l’article 112.1  del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

3. Les sessions de la Junta de Govern tindran lloc els dijous de cada setmana, a les 
17.30 h.

4. De la present Resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui  
lloc, es notificarà personalment als membres designats i es publicarà al Butlletí Oficial  
de la Província,  sense perjudici  de la seva efectivitat  al  dia següent  de la present  
Resolució.”

5. Donar compte del Decret relatiu a la delegació de funcions.

Pren la paraula el secretari i dóna compte i explica les delegacions de funcions.

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2015-1129, de 
data 18 de juny de 2015, següent:

“DECRET

Assumpte: Decret delegacions de funcions
Exp.: 2891/2015

Relació de fets

Vista la  nova  composició  política  d’aquest  Ajuntament  com  a  conseqüència  dels  
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 24 de maig del 2015.

En sessió constitutiva del Ple de l’Ajuntament de 13 de juny de 2015, es va proclamar  
alcalde president de la corporació al senyor Sergi Mingote Moreno, en representació  
de la candidatura del PSC-CP.

Per Decret d’Alcaldia s’ha establert l’organització política d’aquest Ajuntament i s’ha  
proposat el nomenament dels regidors coordinadors d'àrea i delegats corresponents.

Atesa la conveniència d'efectuar delegacions en els regidors coordinadors i delegats  
per tal d'oferir uns serveis públics als ciutadans d'acord amb els principis d'eficàcia,  
eficiència, igualtat, imparcialitat i proximitat.

Fonaments de dret

Vist el que disposa l’article 21.3 de la Llei de bases de règim local, l’article 53 del Text  
refós de la llei municipal i de règim local.

L'article 7 i següents del Reglament orgànic municipal, en relació amb les delegacions  
als regidors i regidores.

RESOLC:
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1. Reservant-se l’Alcaldia les facultats de direcció, avaluació, coordinació, seguiment i  
orientació estratègica de les àrees, així com les facultats de resolució en les matèries  
pròpies  d’Alcaldia,  i  d’aquelles  matèries  amb  reserva  legal,  o  reservades  per  les  
ordenances i normativa municipal.

2. Efectuar a favor dels regidors/es coordinadors d’Àrea les delegacions següents:

a) Establir les directrius de coordinació política transversal dins de l’Àrea i, en cas  
de ser necessari, establir-hi també l’ordre de prioritats.

b) Requerir i conèixer qualsevol informació relativa al funcionament de l’Àrea, sigui  
a través dels  regidors i/o  regidores que puguin  tenir  atribucions i  competències  
específiques assignades, o dels coordinadors/es, responsables de serveis.

c) Actuar com a nexe d’unió i coordinació política de l’Àrea amb la resta d’òrgans de  
govern municipals.

d) La coordinació dels projectes, activitats i inversions de l’Àrea i de la despesa  
derivada dels mateixos.

e) Presidir els òrgans de contractació dels expedients de les àrees corresponents.

3.  Efectuar a favor dels regidors dels serveis municipals, delegació genèrica de les  
funcions dels serveis inclosos dins el seu àmbit de competència,  amb  facultats de 
gestió,  direcció política,  i  la  resolució dels  expedients,  incloses les  autoritzacions  i  
disposicions  de  despeses,  el  reconeixement  d'obligacions  i  la  resolució  de  
procediments de concessió directa de subvencions del servei, excepte en les matèries  
amb delegacions especifiques atribuïdes a un altre regidor o a  favor de la Junta de  
Govern Local.

4. Efectuar una delegació especifica a favor de la Regidora Coordinadora de l'Àrea de  
Serveis  Generals,  per l’adopció d’acords en matèries,  no delegades a la  Junta de  
Govern Local, referides a la gestió pressupostària en els expedients tramitats des de  
la Regidoria de serveis econòmics, inclosos els expedients de pagaments a justificar i  
bestretes de caixa fixa, les liquidacions d'ingressos delegats a l'ORGT i l'ajornament o  
fraccionament dels mateixos, així com dels expedients de responsabilitat patrimonial i  
defensa dels béns i drets de l’Ajuntament.

5.  Les  resolucions  que  es  dictin  per  delegació  s’entendran  dictades  per  aquesta  
Alcaldia,  com a titular  de les atribucions originàries,  a la  qual  se l’ha de mantenir  
informada de l’exercici de la delegació.

6.  Les  delegacions  esmentades,  tindran  efectes  des  de  la  comunicació  d’aquesta  
Resolució al regidor delegat, i tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la facultat  
d’avocació d’aquesta Alcaldia.

7. Iniciar expedient per modificar les Base d'Execució del pressupost de l'Ajuntament  
als efectes d'adequar-les a les delegacions incloses en el present Decret.

8.  Notificar la present Resolució als regidors i  regidores delegats, i que s’efectuï la  
publicació.”

6. Aprovar la constitució dels grups municipals i de la Junta de Portaveus.

Pren la paraula el secretari i llegeix la proposta d'acord.

Tots els grups voten a favor. Per tant,
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Relació de fets

Vista  la  nova  composició  política  d’aquest  Ajuntament  com  a  conseqüència  dels  
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.

Els regidors i les regidores, a l’efecte de la seva actuació corporativa, es constituiran  
en grups municipals.

Atenent als escrits presentats davant l’Ajuntament per les diferents candidatures, en  
què indiquen la denominació del grup, la designació del seu portaveu i, si s’escau, la  
del corresponent suplent o suplents.

Els portaveus de cada grup municipal representaran ordinàriament el grup municipal  
en les qüestions d’ordre de les sessions municipals i expressaran la posició oficial del  
grup. 

Els portaveus dels grups, sota la presidència de l’alcalde o l’alcaldessa, formaran la  
Junta de Portaveus.

Fonaments de dret

Article 50 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Articles  30 i  següents del  Reglament  orgànic  municipal,  en  relació  amb els  grups  
municipals i 35 i següents en relació a la Junta de Portaveus.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1. Donar compte al plenari de la constitució dels grups municipals de l'Ajuntament de  
Parets del Vallès amb els seus membres, portaveus i suplents següents:

Denominació del grup Portaveu Portaveu/s
Suplent/s

Persones integrants

Grup Municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés 
(PSC-CP)

Francesc Juzgado Mollá Sergi Mingote Moreno
Paola Gratacós Ballescà
Miguel J. Pérez Rodríguez
Francesc Juzgado Mollá
Àfrica Martínez Bellés
Antonio Fernández Arimón
Susanna Villa Puig
Diego Cayuela Núñez

Grup Municipal Sumem 
Parets

Casandra Garcia 
Rodríguez

Antonio Torio 
Fernàndez i Antonio 
Jaime Molina 
Herrera

Casandra Garcia Rodríguez
Antonio Torio Fernàndez
Antonio Jaime Molina Herrera

Grup Municipal d'Ara 
Parets Esquerra 
Republicana de Catalunya

Jordi Seguer Romero Jordi Seguer Romero
Ramon Parés López
Kènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal de Nova 
Opció per Parets

Rosa Martí Conill Rosa Martí Conill

Grup Municipal de 
Convergència i Unió

Raul Urtusol Bou Raul Urtusol Bou

Grup Municipal Ciutadans 
Parets del Vallès

Manuel Losada Seivane Manuel Losada Seivane

2. Acordar la constitució de la Junta de Portaveus, amb les atribucions següents: 
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a) Podrà acordar, per raons d’urgència, la inclusió de propostes no dictaminades per  
les comissions informatives en l’ordre del dia com a proposicions de la junta. 

b)  Podrà manifestar  el  parer  de la  corporació  envers  temes que,  sense  ésser  de  
competència municipal, es considerin d’interès ciutadà.

c) Aquelles altres que es derivin del Reglament orgànic municipal i dels acords del Ple  
de l'Ajuntament

La Junta de Portaveus està integrada per l’alcalde o l’alcaldessa i els portaveus dels  
diferents  grups  municipals,  i  es  reunirà  el  dijous  anterior  a  la  celebració  de  les  
sessions dels plens ordinaris, i, extraordinàriament a instància de qualsevol dels seus  
membres.

Els acords de la Junta de Portaveus es prendran, si pot ser, per unanimitat. En cas de  
discrepància,  s’aplicarà  el  sistema  de  vot  ponderat.  Pel  que  fa  al  criteri  relatiu  a  
l’adopció d’acords respecte a la manifestació del parer de la corporació envers temes  
que  no  són  de  competència  municipal,  se  sotmetran  a  votació  de  la  Junta  de  
Portaveus quan no s'oposin dos grups municipals.

La presidència explica que a l'ordre del dia hi havia tres punts, 7, 8 i 10, que a fi i 
efecte  d'intentar  buscar  el  màxim  consens  en  Junta  de  Portaveu  hem  decidit 
ajornar-los per al següent Ple i llavors continuaríem amb el punt actualment número 7.

7.  Aprovar,  si escau,  la creació i la composició de la Comissió Especial de 
Comptes.

Pren la paraula el secretari i llegeix la proposta d'acord.

Pren la paraula el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, i demana que es 
compleixin els terminis perquè els regidors tinguin temps d'estudiar i aclarir les dades, 
així com tota la documentació corresponent amb el temps suficient per estudiar-la.

Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets ERC, el senyor Jordi Seguer, i indica que al 
seu li  agradaria que el  govern municipal acabés d'explicar exactament la Comissió 
Especial de Comptes, de la qual vam parlar en la Comissió Informativa, quin seria el 
nombre de reunions que es farien. Precisament des de Secretaria es va plantejar que 
proposaríeu algun tipus de plantejament, si s'ampliava el nombre de reunions de la 
Comissió  Especial  de  Comptes.  Ho  volem  saber  abans  de  decidir  el  nostre 
posicionament.

El NOPP vota a favor.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Urtusol, i manifesta que per part del seu 
grup reiterar una miqueta el que ja van dir en l'anterior legislatura.

Per a CiU la Comissió Especial de Comptes és un dels òrgans i una de les tasques 
més importants de cada any. Molt més important, malgrat que la sensació de la gent 
pugui ser a la inversa, que la pròpia aprovació dels pressupostos. Els pressupostos 
marquen voluntats, marquen línies, però realment el document que plasma com s'han 
gestionat els recursos i  què és el  que realment s'ha fet són la liquidació d'aquests 
comptes. En aquest sentit  és prou important continuar amb la línia que hem parlat 
sempre de transparència i d'informació pública, que tinguem tota aquesta informació i 
tinguem accés a la mateixa, amb el suficient temps per poder-la analitzar. Que no ens 
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tornem a trobar com en aquesta última Comissió de Comptes, que malgrat  que la 
voluntat de la Comissió és l'examen i l'estudi de la informació, no se'ns dóna la més 
mínima informació fins al primer dia de reunió i tres minuts després se'ns demana que 
ens posicionem a favor, en contra o abstenció respecte als números, ni quan tan sols 
els  hem pogut  veure  i  el  que hem pogut  fer  és escoltar  l'informe de Secretaria  o 
d'Intervenció, en aquest cas, i  per tant vam demanar en tot cas que articulessin la 
Comissió,  definissin com es treballaria  pel  bé del  plenari  i  sobretot  pel  bé de tota 
aquella gent que els ha fet confiança. Per tant creiem en la Comissió, creiem que és 
prou important, però falten definir aquests aspectes, per aquest motiu el nostre vot 
serà d'abstenció.

Ciutadans i Sumen Parets voten a favor.

La presidència explica que l'equip de govern no té cap problema en valorar quin és el 
millor sistema. Han demanat a Intervenció una valoració tenint en compte el model que 
existia, també el model que ha proposat ara Intervenció i veure quin és el que millor 
pot encaixar. En tot cas avui el que es passava només és la creació i la composició, 
que no condiciona en cap cas el tema del nombre de reunions, ni el format. Aquest és 
un tema important a definir i el vot d'Ara Parets ERC només condicionarà el vot de la 
composició  i  de  la  creació  de  la  Comissió,  en  cap  cas  de  l'esquema,  ni  de  la 
temporalitat.

El  portaveu  d'Ara  Parets  ERC,  el  senyor  Jordi  Seguer,  indica  que  en la  resta  de 
comissions tot i que avui no entraran en el plenari, sí que s'especificava i el vot del seu 
grup és d'abstenció.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 13 (PSC-CP, SUMEM PARETS, NOPP, CIUTADANS)

Vots en contra: 0

Abstencions:  4 (ARA PARETS ERC, CiU)

Per tant,

Relació de fets

Vista  la  nova  composició  política  d’aquest  Ajuntament  com  a  conseqüència  dels  
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.

En sessió constitutiva del Ple de l’Ajuntament, de 13 de juny de 2015, es va proclamar  
alcalde president de la corporació al senyor Sergi Mingote Moreno, en representació  
de la candidatura del PSC-CP.

Els  municipis  disposen  de  plena  capacitat  d’autoorganització  dins  el  marc  de  les  
disposicions  generals  establertes  per  llei  en  matèria  d’organització  i  funcionament  
municipal.

L’organització  municipal  de  l’Ajuntament  de  Parets  d’existència  obligatòria  està  
composta per: a) L’alcalde o alcaldessa. b) Els tinents i  les tinents d’alcalde. c) La  
Junta de Govern local. d) Les comissions informatives. e) La Comissió Especial de  
Comptes. f) El Ple.

La Comissió Especial de Comptes ha d’existir en tots els municipis, per tal d’emetre  
l’informe dels comptes anuals, abans de ser sotmesos a l’aprovació del Ple, i haurà  
d’estar  constituïda per membres dels  grups polítics integrants de la corporació,  de  
manera proporcional a la seva representativitat, i designaran amb aquesta finalitat els  
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regidors que hagin d’integrar-s’hi.

Fonaments de dret

Article 116 de la Llei 7/1985, de bases de règim local en relació a les funcions i la  
composició de la Comissió Especial de Comptes

L’article 48.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Articles 14 i concordants del Reglament orgànic municipal.

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1.  Acordar la creació de la Comissió Especial de Comptes amb les competències 
per  l’examen,  l’estudi  i  l’informe  de  tots  els  comptes,  pressupostaris  i  
extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la corporació.

2.  La Comissió coneixerà la informació relativa a l’execució dels pressupostos i  al  
moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de  
la recaptació, en compliment del que s’estableix en l’article 207 del Text refós de la llei  
reguladora de les hisendes locals

3. Aquesta Comissió serà presidida pel senyor alcalde, o pel regidor/a en qui delegui,  
amb la composició següent:

Estarà composada per la Regidora delegada de Serveis Econòmics i pels regidors/es  
portaveus dels grups municipals.

4. Els acords de la Comissió es formularan pel regidor/a portaveu del grup municipal, o 
aquell amb qui delegui, mitjançant el sistema de vot ponderat, d’acord amb el nombre 
de membres dels diferents grups municipals en la corporació.

5. En cas que algun membre de la Comissió no pugui assistir a alguna sessió, el 
portaveu del Grup Municipal al qual pertany pot designar un altre membre que el 
representi. 

8. Donar compte del Decret relatiu a la rectificació de la liquidació del pressupost 
de l'exercici 2014.

El  secretari  dóna  compte  del  Decret  relatiu  a  la  rectificació  de  la  liquidació  del 
pressupost de l'exercici 2014.

La portaveu del NOPP, la senyora Martí, indica que s'entén que l'error està en el punt 1 
de la liquidació “Fondos líquidos”. Pregunta si l'error són 20 € a munt o a vall.

La presidència respon que ara no li pot dir, però li preguntaran a la interventora.

El Ple pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2015-1078, de data 12 de juny 
de 2015, següent:

“DECRET

Assumpte: Aprovar la correcció d'un error material relatiu al romanent de tresoreria de  
la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2014
Exp.: 1674/2015
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Relació de fets

El Decret d'Alcaldia de data 28 d'abril de 2015 va aprovar la liquidació del pressupost  
de l’Ajuntament de l’exercici 2014 la qual es va donar compte al Ple en data 28 d'abril  
de 2015.

Comprovada  la  liquidació  presentada d'aprovació  en relació  als  estats  comptables  
derivats  dels  comptes  de  l'exercici  2014,  s'ha  detectat  un error  material  en  l'estat  
corresponent al Romanent de tresoreria en l'epígraf corresponent als Fons Líquids.

Vist l’informe de la Interventora de Fons.

Fonaments de dret

Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les  
administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  permet  a  les  
Administracions Públiques, la correcció d’ofici dels errors materials, de fet o aritmètics.

Vist allò que disposa l'article 191.3 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, per la  
present,

RESOLC:

1. Avocar la competència en relació en aquest acord.

2. Aprovar la correcció de l’error material d'import 20,00 euros relatiu al fons líquids del  
romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici  
2014,

 CONCEPTES
IMPORTS ANY IMPORTS ANYS 

ANTERIORS

1. Fondos 
líquidos

6.479.619,45 3.170.085,16

2. Derechos 
pendientes de 
cobro

 6.644.287,24  7.929.253,98

- del 
Presupuesto 
corriente

2.736.706,42 2.371.279,70 

- de 
Presupuestos 
cerrados

4.561.418,56 4.619.915,35 

- de 
Operaciones no 
presupuestarias

653.837,74 951.724,93 

- cobros 
realizados 
pendientes de 
aplicación 
definitiva

 13.666,00

3. Obligaciones 
pendientes de 
pago

 3.539.842,42  3.981.317,02

- del 
presupuesto 
corriente

2.175.553,10 1.858.890,19 

- de 
Presupuesto 
cerrado

270.775,95 270.462,64 
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 CONCEPTES
IMPORTS ANY IMPORTS ANYS 

ANTERIORS

- de 
Operaciones no 
presupuestarias

1.097.401,38 1.856.204,74 

- pagos 
realizados 
pendientes de 
aplicación 
definitiva

3.888,01 4.240,55 

I. Romanents de tresoreria total (1+2-3)  9.584.044,27 7.118.022,12

II. Saldos de dubtós cobrament 2.485.696,13 2.165.393,59

III. Excés de finançament afectat 1.990.332,91 1.038.859,22

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals 
(I - II - III)  

5.108.015,23 3.913.769,31

3. Donar compte en el proper Ple que es celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord  
amb allò que disposa l’art. 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  
qual s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals.

4. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’estat i a la Generalitat  
de Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’art.  193.5 del Reial  Decret Legislatiu  
2/2004.”

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 Enric Acero Casas
Signat electrònicament  Signat electrònicament
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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