
Secretaria General

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

Sessió núm.:  3/2015
Expedient Gestiona: 1086/2015
Caràcter: Ordinari 
Data: 18 de març de 2015
Horari: 19:00 h a 20:20 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
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 
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.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si procedeix, les xifres provisionals de població a 1 de gener de 2015 (Exp.
1150/2015).

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
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                                                           1/40
www.parets.cat                   



Secretaria General

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

3. Donar compte de les al·legacions  a l'aprovació inicial de la modificació puntual del
Pla  especial  referent  a  l’heliport  del  Circuit  Barcelona-Catalunya,  de  Montmeló,
promogut  per  Circuits  de  Catalunya,  SL  i  tramitat  per  la  Comissió  Territorial
d’Urbanisme de Barcelona (Exp. 796/2015).

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4. Aprovar, si procedeix, el canvi de nom de l'IES de Can Fradera (Exp. 1250/2015).

5. Aprovar, si correspon, un conveni de col·laboració per a la xarxa transició educació
treball  (TET)  del  Vallès  Oriental  amb  diversos  ajuntaments  i  la  mancomunitat
intermunicipal de la Vall del Tenes (Exp. 1224/2015).

6. Aprovar,  si  escau,  el  conveni  pel  tractament  de  les  dades  relatives  al  fitxer  de
protecció de dades de caràcter personal de Serveis Socials amb els ajuntaments de
la comarca (Exp. 884/2015).

MOCIONS

7. Moció en relació a la modificació de la Llei 27/2014, sobre les obligacions tributàries
per a les entitats sense ànim de lucre.

8. Moció per una acció urgent, viable i  eficaç amb garanties per tots els afectats de
l'hepatitis C.

9. Moció de la  Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Parets del  Vallès (PAH) de
suport a la iniciativa legislativa popular per fer front a l'emergència habitacional i a la
pobresa energètica.

10. Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès (PAH) contra
la Llei de seguretat ciutadana.

PRECS I PREGUNTES

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'acta del dia 25 de febrer de 2015.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si procedeix, les xifres provisionals de població a 1 de gener de 2015 (Exp.
1150/2015).

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

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

Les entitats locals estan obligades a comunicar anualment a l’institut Nacional d’Estadística
els  resultats  numèrics  del  Padró  d’habitants,  un  cop  realitzades  totes  les  actuacions
corresponents a l’any anterior. 

Posteriorment, l’Institut Nacional d’Estadística porta a terme la comprovació entre la xifra
comunicada  per  l’Ajuntament  i  les  dades  que  li  consten  i  en  cas  de  discrepància  ho
comunica a l’Ajuntament, obrint un termini de comprovació i resolució.

Les  discrepàncies  que  es  generen  son  sotmeses  al  Consell  d’Empadronament  que  ha
d’emetre informe favorable o desfavorable a cada una de les discrepàncies. 

Un cop emès aquest informe, el President de l’Institut Nacional d’Estadística eleva al Govern
la  proposta de xifres oficials  de població  de tots  els  municipis  espanyols  per  a la  seva
aprovació mitjançant Reial Decret, que serà publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Atesa la dilació en el temps d’aquest procés, la xifra oficial a 1 de gener de cada any no és
aprovada pel Govern fins a finals de desembre de cada any. 

Tenint  en  compte  aquesta  realitat,  l’Institut  Nacional  d’Estadística  ha  recomanat  als
Ajuntaments, que portin a terme l’aprovació per Ple, de les seves xifres provisionals a 1 de
gener de cada any.

Donant resposta a aquesta recomanació i després de portar a terme tots els moviments
corresponents  a  l’exercici  2014  que  queden  reflectits  en  el  següent  gràfic,  la  xifra  de
població a 1 de gener de 2015 a Parets del Vallès és de 19119 habitants.

Població a 1 de gener de 2014 18893

TIPUS DE MOVIMENT Nombre %

ALTES 1155  

CR-Canvi de residència altre municipi 857 74,20

CR-Canvi de residència estranger 48 4,15

NA-Naixement 200 17,32

OM-Omissió 50 4,33

  

BAIXES 929  

CR-Canvi de residència altre municipi 751 80,84

CR-Canvi de residència estranger 34 3,66

DE-Defunció 100 10,76

II-Inscripció indeguda 44 4,74

   

Creixement net 226  

Població a 1 de gener de 2015 19119

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
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                                                           3/40
www.parets.cat                   



Secretaria General

Fonaments de dret

Reial  Decret  2612/1996,  de  20  de  desembre,  pel  que  es  modificava  el  Reglament  de
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986,
d’11 de juliol.

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

APROVAR la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès, a 1 de gener de
2015, que d’acord amb les actuacions portades a terme és de 19119 habitants.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

3. Donar compte de les al·legacions a l'aprovació inicial de la modificació puntual del
Pla  especial  referent  a  l’heliport  del  Circuit  Barcelona-Catalunya,  de  Montmeló,
promogut  per  Circuits  de  Catalunya,  SL  i  tramitat  per  la  Comissió  Territorial
d’Urbanisme de Barcelona (Exp. 796/2015).

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i exposa
que en data 21 de gener de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona emet
edicte, en què acorda aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial referent a
l’heliport  del Circuit  Barcelona – Catalunya,  de Montmeló,  Parets del Vallès i  Granollers,
promogut per Circuits de Catalunya, SL.

El 28 de gener de 2015 es publica l'edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
iniciant així el període d’informació pública per un termini d’un mes.

Els serveis tècnics i els serveis jurídics municipals han emès una sèrie d'informes en relació
a l'activitat urbanística així  com respecte els sorolls,  que es resumeixen en els aspectes
següents: 

En relació a la superfície que afecta la instal·lació de l’activitat, hi ha un desacord entre  els
metres quadrats que assigna el Pla i els que l'Ajuntament té registrats. El Pla assigna  1.860
m2 de superfície quan realment i d'acord amb les dades són 1.025,23 m2, i per aquest motiu
es demana que es corregeixi l'error.

En relació amb l’impacte acústic per la instal·lació de l’heliport, es demana que es redacti
novament l'estudi per adaptar-lo a l'article vigent, és a dir que la simulació d'impacte acústica
es va efectuar d'acord amb la Llei 16/2002, però no quant al  Decret 76/2009, per realitzar
els càlculs i les simulacions, per aquest motiu es demana que s'utilitzi l'esmentat Decret,
perquè és un punt especial i important respecte als mètodes de calcul a seguir i si s'aplica
l'esmentat Decret, és més restrictiu el que s'exigeix.

També es demana que quan s'efectuï el càlcul es tinguin en compte els moments punta de
les activitats més importants del circuit com són els grans premis.

Pren  la  paraula  el  regidor  de  CiU,  el  senyor  Urtusol,  i  exposa  que  el  seu  grup  està
completament d'acord amb el plantejament efectuat pel regidor.

L'heliport pot ser un punt estratègic de futur important per al poble i la comarca, i per aquest
motiu han d'estar preparats per qualsevol plantejament que es presenti en un futur i han de
ser capaços de trobar l'equilibri tenint clar que la prioritat ha de ser preservar el benestar de
tots  els  veïns  i  ciutadans,  per  tant  han  d'intentar  ser  el  màxim estrictes  possible  en el
compliment de la normativa. Estan segurs que tenen la capacitat de permetre que els veïns
de Parets mantinguin les condicions de benestar i que no hi hagin perjudicats a nivell acústic
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en tot el que pugui representar i si són capaços de trobar l'equilibri, reitera que és un punt
important per al municipi i per a la comarca.

La presidència indica que hi coincideixen plenament i que als regidors els interessa saber
que ahir al matí van mantenir una reunió amb el Pla director del circuit, a la qual va assistir el
director General d'Urbanisme i que entén que les al·legacions són correctes i adequades i
respecte als metres confirmen que efectuaran la modificació en breu i que també hi estan
d'acord, en què les mesures siguin les que proposa l'Ajuntament, que són més exhaustives,
que preservaran i  tindran uns paràmetres més clars,  perquè el  nou servei és positiu  no
només per Parets, sinó per al territori, pel que pot suposar, per al teixit industrial i per a
tothom, que està dins dels paràmetres que s'ajusten a la nova normativa i van valorar com a
positius, que enriquiran el projecte del Pla director i si tot va bé durant aquest mateix any
veurà  la  llum.  En  principi  les  al·legacions  han  estat  ben  acceptades  i  es  passaran  a
aprovació.

El plenari pren coneixement de les al·legacions a l'aprovació inicial de la modificació puntual
del Pla especial referent a l’heliport del Circuit Barcelona-Catalunya, de Montmeló, promogut
per Circuits de Catalunya, SL i tramitat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4. Aprovar, si procedeix, el canvi de nom de l'IES de Can Fradera (Exp. 1250/2015).

Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i explica que des de fa tres cursos
escolars va néixer la Secció d'Institut de Parets del Vallès II, ubicada a la zona dels horts, del
riu Tenes, a prop del camp de futbol i  des del primer moment el  centre va proposar als
alumnes i als professors que presentessin propostes de com es podria dir del centre. També
va sol·licitar a l'Ajuntament si podia aportar alguna proposta, tenint en compte les referències
històriques i geogràfiques.

L'Ajuntament els va fer arribar unes quantes propostes de manera informal, com “Mestre
Jordana”,  “Senyor  Colomer”,  “Can  Fradera”,  “La  Sínia”,  i  de  totes  elles  l'Institut  es  va
interessar per la “Sínia”. En aquells moments l'arxivera de l'Ajuntament va emetre un informe
que es documentava que la “Sínia” és el nom del camp que hi ha al darrere de l'institut, que
antigament s'havia conegut com el Camp de la Noguera, però que amb la construcció d'una
sínia es va començar a conèixer amb aquest nom.

Per les persones que els escolten, recorda que una sínia és una màquina per elevar aigua i
a  l'Institut  aquesta idea li  va agradar.  La idea de dinamisme, de moviment  continu,  que
l'aigua és la font de la vida i l'inici de tot.

La proposta de la “Sínia” ha estat aprovada pel Consell Escolar del Centre, amb 8 vots a
favor i 2 en contra.

La normativa de la Generalitat diu que l'Institut pot modificar a proposta del Consell Escolar
del Centre, que s'ha de mostrar favorable per una majoria de dos terços dels membres que
el constitueixen,  i  amb aquests antecedents, des de la Regidoria d'Educació es proposa
donar suport a aquesta denominació específica de la Secció d'Educació Secundària Parets
del Vallès II que es passi a dir la Sínia.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que la referència que s'ha fet
del Camp de la Noguera no és correcta, perquè el Camp de la Noguera està al costat del
Col·legi Lluís Piquer, encara que no afecta a la proposta del punt de l'ordre del dia.
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El Consell Escolar del segon institut de Parets va decidir proposar el nom, ja que la decisió
del  nom correspon  a  la  Generalitat  de  Catalunya.  A l'Ajuntament  i  l'escola  li  correspon
presentar la proposta, i va decidir per 8 vots a favor, i 2 en contra, proposar el nom de la
Sínia.

El NOPP creu que seria bo tenir un mínim de protocol en els criteris a seguir no només en el
nom de l'Institut, sinó d'altres noms que es destinen a edificis, instal·lacions municipals o
carrers,  encara  que  sigui  una  cosa  molt  senzilla,  però  perquè  tothom  pugui  opinar  i
participar-hi, perquè després els noms queden i tenen una incidència important.

No se'ls ha consultat, saben únicament que s'ha consultat a l'arxiu municipal, encara que
hagués estat bé que es consultés als grups o obrir algun tipus de procés de participació que
anés més enllà del Consell Escolar, amb ànim a trobar el nom més indicat, perquè per lògica
de toponímia li correspondria Can Fradera, en canvi el nom de la Sínia no està gens vinculat
a l'entorn, perquè només hi ha la Sínia de Can Lleó que està molt més a munt sota de les
Monges i no té cap mena de relació amb aquest entorn.

D'altra banda,  tampoc s'ha informat de la  proposta de canvi  de nom al  Consell  Escolar
Municipal,  el  qual  no s'ha reunit  en  tot  el  curs.  Hauria  estat  bé que el  Consell  Escolar
Municipal hagués tingut coneixement de la proposta.

Al NOPPP no li sembla gaire encertada la proposta, ja que aquesta havia d'haver estat més
oberta,  respectant  naturalment  la  proposta  del  Consell  Escolar,  a  vegades  es  poden
presentar propostes a partir de tenir suficient informació.

El NOPP demana que el tema quedi sobre la taula i sinó és així, s'abstenen.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup segueix en la
mateixa línia que el NOPP, ja que s'han seguit els procediments establerts, encara que a
CiU li  hagués agradat  que s'obrís  un procés participatiu.  En altres  ocasions i  en  altres
equipaments d'una certa importància així ha estat. Si tothom se sent còmode amb el nom no
porta problemes en un futur.

A CiU també li agradaria que l'Institut portés el nom d'un topònim, perquès aquests ubiquen
millor el lloc en el qual es troba.

El  seu  grup  no  entorpirà  el  procediment  i  per  aquest  motiu  el  seu  posicionament  és
d'abstenció.

La resta de grups vota a favor.

Intervé  la  regidora  d'Educació,  la  senyora  Lloret,  i  manifesta  que  es  recullen  els
suggeriments, però no es deixà el tema sobre la taula, perquè han de respectar la decisió de
la comunitat educativa de l'Institut, que és qui ha decidit el nom i tenen molt interès en què el
tema tiri endavant i que se li pugui dir oficialment així, perquè l'Institut ja fa temps que li
diuen.

El protocol que s'ha seguit és el que segueixen tots els centres a l'hora de posar un nom.
Recorda que els instituts no són de l'Ajuntament, és com si haguessin de posar un nom a
una escola municipal  o escola bressol,  són de la  Generalitat  i  en el  moment  que l'altra
Institut va passar a dir-se Torre de Malla, tampoc la Torre de Malla cau exactament allà, però
si la comunitat educativa creia que era oportú el nom i és una part de Parets, no s'hi han de
posar i s'ha de donar suport perquè són ells els que han de viure el dia a dia del centre.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP, ICV)
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Vots en contra: 0

Abstencions:  7 (NOPP, CiU)

Per tant,

Relació de fets

L'Institut “Secció d’Institut Parets del Vallès II” va néixer el curs 2012/2013 i està ubicat en
una zona d’horts al costat del riu Tenes. El centre, des d'un primer moment, va anar recollint
diverses propostes per la seva denominació, entre els alumnes i els professors i també va
demanar la col·laboració de l’Ajuntament per trobar alguna referència històrica i geogràfica

La denominació específica dels Centres pot ésser modificada a proposta del Consell escolar
del centre, que s'hi ha de mostrar favorable per una majoria de dos terços dels membres
que el constitueixen amb l'informe favorable de l'Ajuntament on s'emplaça l'institut.

L’arxivera municipal ha emès informe suggerint al Consell Escolar del Centre el nom de LA
SÍNIA, perquè antigament hi havia hagut algunes sínies elevadores d’aigua prop del centre,
que ha estat aprovada per el consell escolar amb 8 vots a favor i 2 en contra.

En data 6 de març de 2015 la responsable  del servei municipal d'Educació ha emès un
informe en el qual es proposa donar suport a que la denominació específica de la Secció
d’Educació Secundària Parets del Vallès II passi a ser “La Sínia”.

Fonaments de dret

La  Llei  12/2009,  de  10  de  juliol,  d'educació  i  el  DECRET  102/2010,  de  3  d'agost,
d'autonomia dels centres educatius.

Article 5 del Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen educació secundària i  formació professional  de
grau superior, 

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

1. Informar favorablement la proposta del Consell Escolar de Centre per que s'acordi que la
denominació específica de la Secció d'Educació Secundària Parets del Vallès II passi a ser
“Institut La Sínia”.

2. Traslladar el present acord a l'Institut i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.

5. Aprovar, si correspon, un conveni de col·laboració per a la xarxa transició educació
treball  (TET)  del  Vallès  Oriental  amb  diversos  ajuntaments  i  la  mancomunitat
intermunicipal de la Vall del Tenes (Exp. 1224/2015).

Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret,  i  explica que la transició entre
l'etapa formativa inicial d'un alumne i el treball és un procés que s'inicia en el moment que el
jove surt a buscar la seva primera feina. De mica en mica troba alguna i troba una certa
consolidació professional. Aquest és un període dilatat en el temps i sobretot especialment
complex  en  aquests  moments.  Sempre ho ha  estat,  però  en aquests  moments  de crisi
econòmica encara més.

Per ajudar en aquest procés als joves es va constituir a l'any 2006 la Xarxa transició escola
de treball, que es coneix formalment com a Xarxa TET i l'Ajuntament de Parets va decidir
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col·laborar des del seu inici.

En l'esmentada xarxa existeixen dos grups de treball amb diferents objectius específics, un
dedicat a la informació i a l'orientació i l'altre en la formació i la inserció. En aquests dos
grups participen tècnics de promoció econòmica, d'educació, de benestar social i joventut,
menys o menys en un percentatge similar.

Des  de  la  Xarxa  TET  s'han  impulsat  accions  concretes  com  la  guia  informativa  dels
ensenyaments postobligatoris del Vallès Oriental, i la Fira guia que se celebra des de l'any
2010 per donar a conèixer els estudis postobligatoris que ofereix la comarca. És una mena
de Saló de l'Ensenyament, en un format més petit, que té lloc a Granollers.

La Regidora d'Educació i  Promoció Econòmica veu la necessitat d'aprovar el conveni de
col·laboració  per  a la  Xarxa transició  educació treball  (TET)  del  Vallès Oriental  amb els
ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, Les Franqueses
del Vallès, La Garriga, Granollers, La Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliça de Vall, Llinars del Vallès,
Martorelles,  Montmeló,  Montornès  del  Vallès,  Montseny,  Parets  del  Vallès,  La  Roca  del
Vallès, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera i la
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

La transició entre l’etapa formativa inicial i el treball és un procés que s’inicia en el moment
en què el  o la  jove surt  a la cerca d’una primera feina fins que aconsegueix una certa
consolidació professional  que li  permet afrontar,  amb garanties d’èxit,  les exigències del
mercat de treball. Aquest és un fenomen complex i dilatat en el temps que s’ha d’abordar de
la manera més integral i integrada possible amb la presència de tots els recursos i agents
del territori que, amb diferents nivells de responsabilitat  participen, intervenen, faciliten o
lideren l’entramat que possibilita el trànsit entre la formació i el treball.

Davant d’aquestes necessitats es va constituir l’any 2006 la Xarxa Transició Escola Treball
(Xarxa TET), com a instrument flexible de treball transversal i cooperació intermunicipal que
permet la participació d’agents i institucions del món social, econòmic, formatiu, polític i de
les persones joves i que genera interrelacions i complicitats que s’entrecreuen i conformen
les realitats i les característiques del territori i dels seus ciutadans i ciutadanes. 

Existeixen  dos  grups  de  treball  amb  diferents  objectius  específics:  la  informació  i  la
orientació,  d’una banda,  i  la  formació i  la  inserció de l’altra.  Els  Grups de Treball  estan
formats per representants tècnics de les entitats signatàries i, si és el cas, per representants
tècnics designats per les entitats adherides a la Xarxa TET. L’organització dels Grups de
Treball  és  flexible  i  plural,  procurant  que  participin  en  cada  grup  tècnics  de  promoció
econòmica o treball, educació, benestar social i joventut en un percentatge similar. 

Des de la xarxa TET del Vallès Oriental s'han impulsat dues accions concretes:

• La guia informativa dels ensenyaments post obligatoris del Vallès oriental

• Fira  Guia't:  se  celebra  des  de l’any  2010 per  donar  a  conèixer  els  estudis  post
obligatoris que s'ofereixen a la nostra comarca. 

En data 5 de febrer de 2015 la responsable d'Educació ha emès un informe en el qual deixa
constància de la necessitat d'aprovar el conveni de col·laboració per a la Xarxa transició
educació treball (TET) del Vallès Oriental amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de
Montbui,  Canovelles,  Cardedeu,  Les  Franqueses  del  Vallès,  La  Garriga,  Granollers,  La
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Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliça de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès
del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Feliu de Codines, Santa
Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall
del Tenes. 

Fonaments de dret

Vist  que  l'article  108.3  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  les
administracions  públiques  de  Catalunya  estableix  que  les  administracions  públiques  de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit  de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú.

Vist l'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, que estableix la possibilitat que es formalitzin 
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d'interès 
públic.

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

1. Aprovar el conveni de col·laboració per a la Xarxa transició educació treball (TET) del
Vallès Oriental  amb els  ajuntaments de Bigues i  Riells,  Caldes de Montbui,  Canovelles,
Cardedeu, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Granollers, La Llagosta, Lliçà d'Amunt,
Lliça de Vall,  Llinars del  Vallès,  Martorelles,  Montmeló,  Montornès del  Vallès,  Montseny,
Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana,
Santa Maria de Palautordera i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes amb una
vigència fins el 31 de desembre de 2016 i serà prorrogable automàticament amb pròrrogues
biennals, fins a un màxim de 3.

2. Facultar  l'alcalde  president  de  la  Corporació  perquè  procedeixi  a  la  signatura  de  la
documentació necessària per a l'execució del present acord. 

3. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Annex

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA XARXA TRANSICIÓ EDUCACIÓ TREBALL (TET)
DEL VALLÈS ORIENTAL AMB ELS AJUNTAMENTS DE  BIGUES I  RIELLS,  CALDES DE
MONTBUI, CANOVELLES, CARDEDEU, LES FRANQUESES DEL VALLÈS, LA GARRIGA,
GRANOLLERS, LA LLAGOSTA, LLIÇÀ D’AMUNT, LLIÇÀ DE VALL, LLINARS DE VALLÈS,
MARTORELLES,  MONTMELÓ,  MONTORNÈS  DEL VALLÈS,  MONTSENY,   PARETS  DEL
VALLÈS,  LA  ROCA  DEL  VALLÈS,  SANT  FELIU  DE  CODINES,  SANTA  EULÀLIA  DE
RONÇANA, SANTA MARIA DE PALAUTORDERA I LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
DE LA VALL DEL TENES

REUNITS

D’una part, el senyor Pere Rodríguez i Rodríguez, conseller de l’Àrea de Promoció econòmica
del Consell  Comarcal del Vallès Oriental,  assistit  pel secretari  accidental de la corporació, el
senyor Jordi Vendrell i Ros.

D’altra part, el senyor Joan Vila Massagué, alcalde de Bigues i Riells, assistit pel secretari de la
corporació, el senyor Ferran Gutiérrez i Marín.

D’altra part, el senyor Jordi Solé Ferrando, alcalde de Caldes de Montbui, assistit pel secretari de
la corporació, el senyor Eduard Lluzar López de Briñas.
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D’altra  part,  el  senyor  José  Orive  Vélez,  alcalde  de  Canovelles,  assistit  pel  secretari  de  la
corporació, el senyor Josep Berdagué Pujol.

D’altra  part,  la  senyora  Calamanda  Vila  Borralleras,  alcaldessa  de  Cardedeu,  assistit  pel
secretari de la corporació, el senyor Joan Manel Ferrera Izquierdo.

D’altra part, el senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde de les Franqueses del Vallès, assistit pel
secretari de la corporació, el senyor Josep Maria Amorós Bosch.

D’altra part, el senyor Meritxell Budó Pla, alcaldessa de la Garriga, assistida pel secretari de la
corporació, el senyor Joaquim Rosell López.

D’altra part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, assistit per la secretària de
la corporació, la senyora Aurora Corral Garcia.

D’altra part, el senyor Alberto López Rodríguez, alcalde de la Llagosta, assistit per la secretària
de la corporació, la senyora Teresa Valldeoriola i Ferrrerons.

D’altra part, el senyor Ignasi Simón Ortoll,  alcalde de Lliçà d’Amunt, assistit  per la secretària
accidental de la corporació, la senyora Gemma Navarro Medialdea.

D’altra part,  el  senyor Andreu Carreras i  Puigdelliura, alcalde de Lliçà de Vall,  assistit  per la
secretària de la corporació, la senyora Eloisa González i Flores.

D’altra part, el senyor Martí Pujol Casals, alcalde de Llinars del Vallès, assistit per la secretària
de la corporació, la senyora Neus Puig Casademunt.

D’altra part, el senyor Romuald Velasco López, alcalde de Martorelles, assistit per la secretària
de la corporació, la senyora Montserrat Torrents Pedragosa.

D’altra part, el senyor Antoni Guil Román, alcalde de Montmeló, assistit per la secretària de la
corporació, la senyora Rosa March Escué.

D’altra  part,  el  senyor  José  Antonio  Montero  Domínguez,  alcalde  de  Montornès  del  Vallès,
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Julia Cid Barrio. 

D’altra part, el senyor Alfons Planas Jubany, alcalde de Montseny, assistit per la secretària de la
corporació, la senyora Maria del Pilar Pérez Raposo.

D’altra part, el senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde de Parets del Vallès, assistit pel secretari
de la corporació, el senyor Enric Acero i Casas.

D’altra part, el senyor Rafael Ros Penedo, alcalde de la Roca del Vallès, assistit pel secretari de
la corporació, la senyora Maria Sanpere Herrero.

D’altra part, el senyor Pere Pladevall i Vallcorba, alcalde de Sant Feliu de Codines, assistit per la
secretària de la corporació, la senyora Anna Maria Acosta i Moreno.

D’altra part, el senyor Joaquim Brustenga Etxauri, alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, assistit
pel secretari de la corporació, el senyor Josep Lluís Llavata Ferrer.

D’altra part, el senyor Jordi Xena Ibànez, alcalde de Santa Maria de Palautordera, assistit pel
secretari de la corporació, el senyor Jordi Villacrosa Fàbregas.

I d’altra part, el senyor Joan Vila Massagué, president de la Mancomunitat Intermunicipal de la
Vall del Tenes, assistit per la secretària de l’ens, la senyora Gemma Navarro Medialdea.

INTERVENEN

El conseller de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal en ús de les funcions que
se li atribueixen en el Decret de Presidència núm. 48/2011 de 22 de juliol de 2011.
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Els alcaldes i alcaldesses en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, d’acord amb les previsions
de  l’article  10  dels  Estatuts  de  la  Mancomunitat,  que  preveuen  que  el  president  tindrà  les
competències que les normes de règim local estableixen per l’alcalde i el tinent d’alcalde dels
ajuntaments, en allò que sigui aplicable.

Els secretaris i les secretàries també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb
l’article  2  del  Reial  Decret  1174/1987,  de  18  de  setembre,  que  regula  el  règim jurídic  dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest

document , i

MANIFESTEN

I. Que existeix la necessitat de compartir, intercanviar, potenciar i millorar els diferents aspectes
que faciliten la transició de les persones joves entre la formació i la inserció laboral i social.

La transició entre l’etapa formativa inicial i el treball és un procés que s’inicia en el moment en
què el o la jove surt a la cerca d’una primera feina fins que aconsegueix una certa consolidació
professional que li permet afrontar, amb garanties d’èxit, les exigències del mercat de treball.

Aquest  és un fenomen complex i  dilatat  en el  temps que s’ha d’abordar de la manera més
integral i integrada possible amb la presència de tots els recursos i agents del territori que, amb
diferents  nivells  de  responsabilitat  participen,  intervenen,  faciliten  o  lideren  l’entramat  que
possibilita el trànsit entre la formació i el treball.

II.  Que davant  d’aquestes  necessitats  es  va constituir  l’any  2006 la  Xarxa  Transició  Escola
Treball (Xarxa TET), com a  instrument flexible de treball transversal i cooperació intermunicipal
que permet la participació d’agents i institucions del món social, econòmic, formatiu, polític i de
les persones joves i que genera interrelacions i complicitats que s’entrecreuen i conformen les
realitats i les característiques del territori i dels seus ciutadans i ciutadanes.

Aquesta xarxa vetlla per tal  que els dispositius locals d’inserció i/o altres fórmules millorin la
informació als i a les joves i a les famílies sobre els recursos formatius de la comarca, orientin
per a l’elaboració individual del projecte personal i professional, procurin oferir la formació adient
respecte l’esmentat  projecte  i  acompanyin  en  la  cerca  de  feina  per  a  promoure  una primer
inserció amb la major qualitat possible.

III. La Xarxa TET va sorgir i es va crear amb una clara visió comarcal, i té en compte, sobretot,
l’administració  local  i  els  agents  socials  que  actuen  en  el  territori,  i  incorpora  també  les
administracions superiors que actuen com a ens de suport en la potenciació del treball en xarxa i
transversal al territori.

Així, a banda de les entitats públiques signatàries d’aquest conveni, es considera necessària la
participació d’altres agents en aquest projecte, ja que hi ha moltes entitats implicades en els
processos d’inserció que la Xarxa intenta millorar.

Algunes de les entitats que podrien adherir-se al servei són els Instituts d’Estudis Secundaris, les
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associacions sindicals, les associacions empresarials, els Serveis Educatius del Vallès Oriental,
els  Equips  d’Atenció PsicoPedagògica,  les  Unitats  Bàsiques d’Atenció Social  Primària,  entre
d’altres.

D’acord  amb  les  manifestacions  exposades,  les  parts  expressen  la  seva  voluntat  per  a
l’establiment d’un conveni de col·laboració, que subjecten als següents,

PACTES

Primer. Objecte i finalitats

Les entitats  signatàries d’aquest  conveni  constitueixen la  Xarxa de transició  educació treball
(TET) del Vallès Oriental amb l’objecte de sumar esforços, crear i acordar models d’actuació,
compartir  eines  de  gestió,  racionalitzar  i  optimitzar  la  despesa  i  els  recursos  i  disposar
d’informació  coordinada  per  tal  de  planificar  de  forma  encertada  una  formació  dels  joves
adequada a les necessitats del teixit productiu, que garanteixi un millor nivell d’ocupabilitat i de
competitivitat del territori.

La Xarxa TET té les finalitats següents:

a) Facilitar una transició de qualitat entre els estudis i la primera ocupació a les persones
joves

b) Vetllar  per  l’equitat  en  la  distribució  dels  recursos  i  serveis  del  territori,  per  tal  
d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició

c) Promoure el  concepte  de responsabilitat  social  on  els  diferents  agents  econòmics  i  
socials generin les complicitats necessàries que garanteixin la bona execució de les  
actuacions proposades

d) Facilitar  la  inserció  laboral  i  l’aprenentatge  dels  joves  amb  més  dificultats  sense  
excloure altres persones o col·lectius. 

e) Promoure  i  reforçar  el  treball  integral  i  coordinat  entre  els  participants  de  la  Xarxa  
TET,  tot  potenciant  els  espais  d’intercanvi  i  reflexió  per  a  la  millora  de  la  pràctica  
professional dels participants.

f) Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de la
convivència i de la cohesió social

g) Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les empreses i les  
competències de les persones joves

Segon. Participació d’altres ens

Podran adherir-se altres entitats al projecte, ja siguin públiques o privades, que tinguin interessos
concurrents amb els de la Xarxa TET i que puguin col·laborar amb el projecte.

El procediment d’adhesió a la Xarxa TET inclourà la presentació de la corresponent sol·licitud
d’adhesió, el vist i plau de la Coordinació Tècnica.

Tercer. Estructura organitzativa

El funcionament de la Xarxa TET s’articula a través de la Secretaria Tècnica, la Coordinació
Tècnica i els Grups de Treball
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Quart. Secretaria Tècnica

La Secretaria Tècnica correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Les funcions de la Secretaria Tècnica són les següents:

a) Convocar i aixecar acta de les sessions de la Coordinació Tècnica
b) Actuar de dipositària dels acords dels òrgans de la Xarxa
c) Dinamitzar la Xarxa, els circuits d’informació i de coordinació
d) Difondre i fer el seguiment de la documentació que es genera
e) Tramitar administrativament allò que correspongui a la naturalesa de la Xarxa TET
f) Cercar els recursos necessaris per finançar la Xarxa TET
g) Altres tasques derivades del funcionament tècnic-administratiu

Cinquè. Coordinació Tècnica

La Coordinació Tècnica està formada pels representants tècnics, dos com a mínim, de cadascun
dels grups de treball i per una persona, com a mínim, de la Secretaria Tècnica.

Les funcions de la Coordinació Tècnica són les següents:

a) Elaborar i aprovar el pla de treball biennal a partir de les propostes sorgides en els grups de
treball i de les finalitats i objectius de la Xarxa TET

b) Fer una proposta d’organització del treball i  dinamitzar els grups i la coordinació amb les
altres xarxes del territori

c) Avaluar el pla de treball

d) Crear nous Grups de Treball i suprimir els ja existents, si s’escau.

Sisè. Grups de Treball

Existeixen dos grups de treball amb diferents objectius específics: la informació i la orientació,
d’una banda, i la formació i la inserció de l’altra.

Els Grups de Treball estan formats per representants tècnics de les entitats signatàries i, si és el
cas, per representants tècnics designats per les entitats adherides a la Xarxa TET d’acord amb
les previsions del pacte tercer.

L’organització dels Grups de Treball és flexible i plural, procurant que participin en cada grup
tècnics de promoció econòmica o treball, educació, benestar social i joventut en un percentatge
similar.

Les funcions dels Grups de Treball són les següents:

a) Ser  un  espai  de  reflexió  i  participació,  de  detecció  de  les  necessitats  i  elaboració  de
propostes referides al pla de treball anual.

b) Articular sobre el territori les propostes que es deriven del pla de treball

c) Promoure noves propostes

Setè. Finançament

La Xarxa TET es finança amb càrrec als recursos externs, subvencions, acords de col·laboració
o d’altres, que aconsegueixi la Coordinació Tècnica.
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Vuitè. Vigència

Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura, té efectes fins el 31 de desembre de
2016 i serà prorrogable automàticament amb pròrrogues biennals, fins a un màxim de 3.

Novè. Causes d’extinció

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts

b) El compliment del termini establert en el conveni

c) L’incompliment de qualsevol  de les obligacions previstes al  conveni  per  qualsevol  de les
parts

d) La denúncia unilateral, efectuada per qualsevol de les entitats signatàries amb sis mesos
d’antelació a la pròrroga automàtica del conveni, si amb això esdevé impossible l’execució
de l’objecte d’aquest conveni

Desè. Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Les parts, després de llegir el  present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat,
ratifiquen el seu contingut i el signen.

6.  Aprovar,  si  escau,  el  conveni  pel  tractament  de les dades relatives  al  fitxer  de
protecció de dades de caràcter personal de Serveis Socials amb els ajuntaments de la
comarca (Exp. 884/2015).

Pren  la  paraula  el  secretari  i  explica  que  es  proposa  l'aprovació  d'un  conveni  per  al
tractament de les dades relatives al fitxer de protecció de dades de caràcter personal que
utilitzen els Serveis Socials de l'Ajuntament. Un conveni que vincula al Consell Comarcal,
que constitueix l'àrea bàsica de serveis socials a la comarca, formada pels Serveis Socials
per 41 municipis.

La  Diputació  de  Barcelona  va  aprovar  un  conveni  tipus  que  regulava  la  relació  entre
diputacions  i  les  entitats  locals,  ajuntaments i  consells  comarcals  per  a la  utilització del
sistema d'informació de Serveis Socials.

Aquest sistema d'informació consisteix en una aplicació, que gestiona els serveis socials
bàsics i que permet transferir la documentació i la gestió d'expedients, així com la consulta i
l'explotació de la informació.

Aquest aplicatiu gestiona les bases dades que es troben en un servidor de la Diputació de
Barcelona, a la qual els diferents ajuntaments i el Consell Comarcal accedeixen a través de
la xarxa d'internet.

Properament  l'Ajuntament  de Parets del  Vallès,  des  de Serveis  Socials,  treballaran amb
l'aplicatiu  de  la  Diputació  de  Barcelona  i  conjuntament  amb  el  Consell  Comarcal  i  la
responsable de Serveis Socials, la qual ha emès un informe que fa constar la necessitat
d'aprovar el conveni per tal de regular el tractament de les dades aplicatives a la protecció
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de les dades de Serveis Socials. 

Per l'exposat es proposa aprovar el conveni pel tractament de les dades relatives al fitxer de
protecció  de  dades  de  caràcter  personal  de  serveis  socials  amb els  ajuntaments  de  la
comarca i el Consell Comarcal.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 14 de novembre de 2013, va aprovar
un conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals,
per al desplegament del sistema d'informació de serveis socials DIBA-HESTIA. 

La  plataforma  DIBA-HESTIA consisteix  en  una  aplicació  de  gestió  dels  serveis  socials
bàsics en què permet la documentació i gestió dels expedients socials així com la consulta i
explotació d'informació en aquest àmbit. 

L'aplicatiu  gestiona les  bases  de  dades  residencials  en un servidor  de  la  Diputació  de
Barcelona al qual els ens locals hi accediran a través d'internet. 

L'aplicació  està hostatjada en servidors de la  Diputació  de Barcelona,  que garanteix  la
protecció  de dades,  el  manteniment  i  el  control  d'accessos.  Així  mateix  es garanteix  la
migració de dades contingudes a l'apliació XISSAP.

Donat que els serveis socials de l'Ajuntament de Parets del Vallès passaran properament
de l'aplicatiu XISSAP a l'aplicatiu HESTIA. 

En data 18 de febrer de 2015 la Responsable de Serveis Socials ha emès un informe en el
qual deixa constància de la necessitat d'aprovar el conveni pel tractament de les dades
relatives al fitxer de protecció de dades de caràcter personal de serveis socials amb els
ajuntaments de la comarca. 

Fonaments de dret

Vist  que  l'article  108.3  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  les
administracions  públiques  de  Catalunya  estableix  que  les  administracions  públiques  de
Catalunya poden subscriure convenis  i  protocols  amb altres administracions públiques i
amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú. 

Vist l'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, que estableix la possibilitat que es formalitzin
convenis  de  col·laboració  interadministrativa  per  a  la  consecució  de  finalitats  d'interès
públic. 

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

1. Aprovar el conveni pel tractament de les dades relatives al fitxer de protecció de dades
de caràcter personal de serveis socials amb els ajuntaments de la comarca.

2. Facultar  l'alcalde  president  de  la  Corporació  perquè  procedeixi  a  la  signatura  de  la
documentació necessària per a l'execució del present acord. 

3. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Annex
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Conveni  per  al  tractament  de  les  dades  relatives  al  fitxer  de  protecció  de  dades  de
caràcter personal de serveis socials amb l’Ajuntament de Parets del Vallès

R E U N I T S

D’una part,  el  senyor  José Orive Vélez,  president  del  Consell  Comarcal  del  Vallès Oriental,
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.

I de l’altra,  el senyor Sergi Mingote  i  Moreno,  alcalde president  de l’Ajuntament  de Parets del
Vallès, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Enric Acero Casas.

I N T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de
4 de novembre.

L’alcalde president, en nom i representació de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en virtut del que
disposa l’article 21 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local,  i
l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant
el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració
local amb habilitació de caràcter estatal. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa

EXPOSEN

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental constitueix una àrea bàsica de serveis socials de la
qual en formen part els municipis de la comarca menors de 20.000 habitants.

L’Àrea bàsica de serveis socials (ABSS) és la unitat primària de l’atenció social als efectes
de la prestació dels serveis socials bàsics.

Concretament, l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, està formada per
41 municipis i, així mateix, els serveis socials bàsics de l’ABSS estan formats per més de
130 professionals amb diferents funcions assignades.

2. La configuració de l’ABSS Resta del Vallès Oriental fa necessari emprar una metodologia de
treball  basada en la gestió compartida amb l’objectiu d’avançar cap a la prestació d’uns
serveis socials de qualitat.

En aquest  sentit,  els  serveis  socials  precisen de sistemes eficaços i  segurs de recollida
d’informació  que  permetin,  entre  d’altres,  consensuar  i  compartir  una metodologia  en  la
recollida de dades al territori, així com conèixer la realitat del mateix; obtenir dades certes en
qualsevol  moment;  comparar  l’evolució  de  la  intervenció  dels  serveis  socials;  compartir
nivells d’informació entre diferents serveis ; mesurar i planificar els serveis socials; establir
paràmetres a nivell d’ABSS que facilitin el desenvolupament del Pla local de serveis socials, i
donar  visibilitat  i  transparència  a  les  actuacions  dels  serveis  socials,  apropant  la  seva
actuació i els resultats assolits als responsables polítics i també a la ciutadania.
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Per avançar en aquesta línia és necessari que l’ABSS compti amb un sistema d’informació
compartida.

3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 14 de novembre de 2013, va aprovar un
conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals, per al
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA.

La plataforma DIBA-HESTIA consisteix en una aplicació de gestió dels serveis socials bàsics
en  què  permet  la  documentació  i  gestió  dels  expedients  socials  així  com la  consulta  i
explotació d’informació en aquest àmbit.

L’aplicació gestiona les bases de dades residenciades en un servidor de la Diputació de
Barcelona al qual els ens locals hi accediran a través d’internet.

L'aplicació  està  hostatjada  en  servidors  de  la  Diputació  de  Barcelona,  que  garanteix  la
protecció de les dades, el manteniment i el control d'accessos. Així mateix es garanteix la
migració de dades contingudes a l'aplicació XISSAP.

La Diputació de Barcelona adoptarà les mesures de seguretat previstes en el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

4. L’Ajuntament és responsable del fitxer de protecció de dades de caràcter personal sobre
serveis  socials  i  aquest  fitxer  ha  estat  degudament  inscrit  al  corresponent  Registre  de
protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

1. L’article  12 de la  Llei  orgànica 15/1999,  de 13 de desembre,  de protecció de dades de
caràcter personal, en endavant LOPD, estableix l’accés a les dades per compte de tercer,
que aquesta ha d’estar regulada en un contracte que ha de constar per escrit o en alguna
altra  forma que  permeti  acreditar-ne  la  concertació  i  el  contingut,  i  s’hi  ha  d’establir  de
manera expressa que l’encarregat del tractament només ha de tractar les dades d’acord amb
les instruccions del responsable del tractament, que no les pot aplicar ni utilitzar amb una
finalitat diferent de la que figuri en el contracte esmentat, ni comunicar-les a altres presones,
ni tan sols per conservar-les.

2. L’article 9 de la LOPD estableix que l’encarregat del tractament ha d’adoptar les mesures de
seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les
dades  de  caràcter  personal  i  n’evitin  l’alteració,  la  pèrdua,  el  tractament  o  l’accés  no
autoritzat.

3. L’article  20  del  Reglament  de  desplegament  de  la  LOPD,  aprovat  per  Reial  decret
1720/2007, de 21 de desembre, estableix les relacions entre responsable i l’encarregat del
tractament.

4. La clàusula cinquena tercera del conveni tipus que regula les relacions entre la Diputació de
Barcelona i els ens locals, per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials
DIBA-HESTIA, aprovat per Junta de Govern de 14 de novembre de 2013. Estableix que
tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es detallaran, quedant sota la
seva  exclusiva  responsabilitat  qualsevol  us  no  autoritzat  en  aquest  conveni,  o  en  les
instruccions expresses que li siguin comunicades pels Ens locals adherits.
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El tractament de les dades personals es dura a terme d’acord amb les previsions següents:

- Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització de les actuacions
derivades de la gestió dels servies socials d’atenció primària de l’Ens local d’acord amb
les indicacions del Responsable del Fitxer.

- La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases
del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’article 10 de la LOPD.

D’acord  amb  les  manifestacions  exposades,  les  parts  expressen  la  seva  voluntat  d’establir
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents

PACTES

Primer. Objecte

Aquest conveni té per objecte el tractament per part del CONSELL COMARCAL de les dades
relatives  al  fitxer  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal  de  serveis  socials  de
l’AJUNTAMENT.

Segon. Obligacions de l’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT com a responsable del fitxer s’obliga a :

1. Crear, modificar o suprimir el fitxer de serveis socials, si s’escau.

2. Autoritzar  al  CONSELL COMARCAL i  a  la  Diputació  de  Barcelona  a  encarregar-se  del
tractament de les dades personals contingudes a la plataforma DIBA-HESTIA.

3. Complir els requeriments normatius previstos a la LOPD.

4. Habilitar  al  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  a  subencarregar  a  la  Diputació  de
Barcelona,  al  Consell  Comarcal  del  Tarragonès  i  el  Consorci  Administració  Oberta
Electrònica de Catalunya el tractament de les dades personals.

5. Habilitar  a  la  Diputació  de  Barcelona,  per  tractar,  per  compte  dels  ens  locals  de  la
demarcació  de  Barcelona  responsables  dels  fitxers,  les  dades  de  caràcter  personal
necessàries  per  prestar  el  servei  d’intercanvi  de  dades,  suport  d’usuaris  i  resolució
d’incidències del programari Hèstia de benestar social tot aplicant les mesures de seguretat
de nivell alt que s’indiquen al RD 1720/2007.

El tractament consistirà en:

 Accés a les dades  Elaboració

 Elaboració de còpies  Modificació

 Recollida  Bloqueig

 Conservació  Comunicació
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6. Autoritzar a la Diputació de Barcelona, al Consell  Comarcal del Tarragonès i el  Consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya a subcontractar a tercers per dur a terme les
actuacions següents:

 Suport a la instal·lació de l’aplicatiu i base de dades.

 Suport per a la configuració (tant usuaris com organització).

 Suport pels treballs de migració de les dades des del sistema XISSAP o d’altres.

 Desenvolupament d’evolutius d’adaptació pel que fa a sectors, equips de treball, accés a
dades del padró i gestió del mòdul agenda.

 Formació dels usuaris dels ens locals.

 Suport per a la gestió d’incidències.

7. Acollir-se al Document de seguretat de nivell Alt, que elabora la Diputació de Barcelona en el
qual  hi  constaran les mesures de seguretat  i  els  procediments tecnicoadministratius que
s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i els sistemes en que es continguin.

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL 

El CONSELL COMARCAL s’obliga a:

1. Complir els requeriments normatius previstos a la LOPD.

2. Acollir-nos  al  Document  de  seguretat  de  nivell  Alt,  que  elaborarà  per  la  Diputació  de
Barcelona  en  el  qual  hi  constaran  les  mesures  de  seguretat  i  els  procediments
tecnicoadministratius  que  s'implementaran  per  garantir  la  seguretat  de  les  dades  i  els
sistemes en que es continguin.

3. Tractar les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es detallaran, quedant sota la
seva  exclusiva  responsabilitat  qualsevol  ús  no  autoritzat  en  aquest  conveni,  o  en  les
instruccions expresses que li siguin comunicades pels Ens locals adherits.

El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:

 Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització de les actuacions
derivades de la gestió dels servies socials d’atenció primària de l’Ens local d’acord amb
les indicacions del Responsable del Fitxer.

 El Consell Comarcal, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips que
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure de
secret  atribuïble  a totes les persones que intervinguin en qualsevol  de les fases  del
tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD, d’acord amb el
document de seguretat elaborat per la Diputació de Barcelona.

4. No utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap altre finalitat que no sigui per la qual
van ser recollides, ni les comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la
persona interessada sense l’expressa autorització de l’Ens local adherit.

5. Conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques. 

6. Vetllar/col·laborar  amb l’AJUNTAMENT per  a  què els  subencarregats  del  tractament  (les
empreses/entitats contractades) ajustin la seva actuació a la normativa vigent en matèria de
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protecció de dades de caràcter personal.

7. Subencarregar a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Tarragonès Consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya el tractament de les dades personals.

Quart. Vigència

Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a la
supressió del corresponent fitxer de protecció de dades de caràcter personal.

En el supòsit d’extinció del Conveni, el CONSELL COMARCAL procedirà a retornar totes les
dades de què disposi, tant les emmagatzemades en suports informàtics com les que es trobin en
suport paper.

Cinquè. Extinció

Les causes d’extinció d’aquest conveni són les següents: 

a) La finalització del període de vigència.
b) El mutu acord de les parts.
c) La manca de finançament. 

Sisè. Jurisdicció

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.

Les parts, després de llegir el  present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat,
ratifiquen el seu contingut i el signen.

S'incorpora a la sessió el senyor Roberto Carmany.

MOCIONS

7. Moció en relació a la modificació de la Llei 27/2014, sobre les obligacions tributàries
per a les entitats sense ànim de lucre.

Pren la paraula el secretari, i llegeix la part expositiva de la Moció.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les Corts, i
publicada al BOE el passat 28 de novembre, suposa que totes les entitats i associacions
sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de l'impost de societats sense cap
excepció a partir de l'any 2016, en relació a l'exercici comptable 2015.

En  aquest  sentit,  la  nova  regulació  obliga  a  les  entitats  socials,  culturals,  associacions
cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de societats, i sigui quin
sigui  el  seu  volum i  dimensió.  Fins  ara,  les  entitats  parcialment  exemptes,  no  estaven
obligades a presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien els requisits
següents: Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, que els seus
ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i que totes les rendes
no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció.
Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
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                                                           20/40
www.parets.cat                   



Secretaria General

Tot i què d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis democràtics
del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la transparència financera i
comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan, però, la nova llei vetlli -i en cap
cas suposi- una complicació administrativa i burocràtica que dificulti o impedeixi la capacitat
de gestió d'unes entitats -la gran majoria amb pocs recursos humans i financers-, les quals
principalment, es troben dirigides i gestionades per persones que exerceixen voluntàriament
aquesta responsabilitat social. 

Certament, la desaparició d'aquests supòsits d'exempció que esmentàvem, -tot i que no han
de suposar una nova càrrega tributària- poden dificultar –sinó van acompanyats d’un suport
administratiu explícit- el funcionament mateix de les associacions. 

Per tot plegat, aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit
associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local una especial incidència pel
seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària un
gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en
tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural, i esportiu.

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

1. Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i associacions del
municipi  que s’han manifestat  en contra  de la  Llei  27/2014 de l’Impost  sobre Societats
davant d'una mesura que, els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els
tracta de forma anàloga amb una societat mercantil. 

2. Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes les
entitats  sense  ànim  de  lucre,  la  seva  democràcia  interna,  transparència  econòmica,  i
sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran
tasca voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans.

3.  Defensem d’acord amb els  principis  democràtics del  nostre Estat  de Dret  i  seguretat
jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència financera
i  comptable  de  qualsevol  entitat  i  associació,  sempre  i  quan vagin  acompanyades d’un
suport i assessorament administratiu que capaciti la gestió d'unes entitats la gran majoria
amb pocs recursos humans i financers.

4. Oferir a les associacions i entitats sense ànim de lucre assessorament per al compliment
de  les  noves  obligacions  tributàries,  mentre  no  es  modifiqui  la  Llei  de  l’impost  sobre
societats.

5. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats per tal
de  simplificar  –sense  menystenir  la  transparència-  les  obligacions  tributàries  de  les
associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d’exempció que existien
fins a l’entrada en vigor de la nova normativa els quals no dificultaven el desenvolupament
de la iniciativa social.

6. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin al Govern
de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què es reconegui
el  valor  de  la  forma  jurídica  d'associació  com eina  de  cohesió  social,  integradora  i  de
saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.

7.  Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups
parlamentaris  i  a  la  Mesa  del  Congrés  dels  Diputats,  al  Govern  de  la  Generalitat,  i  al
Parlament  de  Catalunya,  així  com a  les  Federacions  i  plataformes  contràries  a  la  Llei
27/2014 i a totes les associacions i entitats del municipi.
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8. Moció per una acció urgent, viable i eficaç amb garanties per tots els afectats de
l'hepatitis C.

Pren la paraula el secretari, i llegeix la part expositiva de la Moció.

Tots els grups voten a favor. Per tant i atesa,

L’aparició  en  el  mercat  de  nous  medicaments  biològics  i  l’aparició  d’estratègies  de
tractament basades en la teràpia genètica, portarà avenços espectaculars en la curació de
malalts.  Tots aquests avenços tenen un alt  cost,  i  sense un control  polític  i  rigorós dels
preus,  suposaran  un  increment  molt  important  en  la  despesa  en  medicaments  i  poden
arribar a posar en perill l’accés igualitari de tota la ciutadania a la medicació, creant greus
problemes al pressupost global de Salut.

En aquest context l’eclosió social que suposa la mobilització ciutadana per l’accés al nou
tractament de l’hepatitis C no és més que la punta de l’iceberg dels reptes que esdevindran
en poc temps.

És evident que el preu fixat per la indústria farmacèutica pel tractament de l’Hepatiticis C és
abusiu, cobdiciós i injust a menys que el que es busqui sigui fer caure la garantia d’accés
universal als sistemes sanitaris que existeix actualment al conjunt dels Estats Membres de la
Unió Europea. És per això, que una primera intervenció política rigorosa ha d’endegar-se
des de les institucions de la Unió Europea. 

A nivell  europeu,  cal  un gran pacte que inclogui  la  indústria  farmacèutica,  les autoritats
sanitàries  i  els  representants  polítics,  per  establir  polítiques  consensuades  de  llarg
recorregut, i per tant estables, a fi de garantir la investigació en medicaments innovadors en
un context de responsabilitat. Cal defugir posicions exclusives i garantir preus  racionals i
compatibles amb l’irrenunciable dret bàsic i universal d’accés als medicaments que disposa
el nostre Sistema públic de Salut. Això suposa, entre altres accions, revisar la llei de patents
europea i desbloquejar el Consell de la Directiva de Transparència i Fixació de Preus dels
Medicaments. 

Mentrestant cal entomar el repte del tractament de l’hepatitis C ja que els afectats no poden
esperar  més,  sense caure en la  temptació  de prendre decisions a curt  termini  que ens
puguin portar a problemes irresolubles a llarg termini en termes de salut i de costos derivats.
Per això, cal urgentment una actuació planificada des de l’àmbit de l’Estat i també des de la
Generalitat.

Cal dir prou a la insensibilitat i incompetència dels Governs espanyol i  català davant del
tractament dels malalts d'hepatitis. La gestió que de l’Hepatitis C estan duent a terme fins
ara el Govern del Partit  Popular i el Govern de CiU ha estat un autèntic despropòsit. La
manca de responsabilitat, la incapacitat de portar la iniciativa i l’absència de transparència
del Govern del PP sobre els fàrmacs han estat evidents. I en aquest sentit, la deixadesa ha
permès que quallés la confusió i la desconfiança entre els afectats. Fa mesos que totes
aquestes accions que reclamen s’haurien d’haver endegat. Anem molt tard.

Pel  que fa al  Govern de la  Generalitat,  una vegada més,  ha demostrat  la  seva manca
d’interès amb la gestió d’un problema de salut greu, renunciant a les seves competències, i
justificant la seva inacció amb l’absència de recursos passant la responsabilitat al Govern
central. 

A  Catalunya,  l’hepatitis  C  és  un  problema  de  salut  pública  no  resolt,  que  necessita
planificació estratègica i, actualment, també un greu problema pressupostari per al sistema
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sanitari que requereix d’apostes decidides i de solucions. 

Defensem que, per sobre de tot, els ciutadans i les ciutadanes hem de preservar el nostre
dret a una sanitat pública i universal, i per tant, creiem que els i les pacients han de poder
continuar comptant amb totes les garanties d'un sistema de salut eficaç i eficient.

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

1. Solidaritzar-se amb els afectats de l’Hepatitis C, i recolzar les mobilitzacions que s’estan
duent a terme en defensa dels seus drets, així com el reconeixement de tot el personal
sanitari que amb una situació de manca de recursos fan tot el possible per fer front aquesta
difícil situació.

2. Instar al Govern de l’Estat a: 

a) Actuar de forma activa davant les institucions europees per fixar una estratègia
d'acció comuna que permeti l'accés dels afectats als tractaments emergents, i en
especial el de l’Hepatitis-C.

b) Impulsar a la UE un pla de treball per garantir un equilibri que comporti, entre
altres, un control dels preus, que impliqui un canvi de la normativa europea sobre
patents de fàrmacs, així com una revisió dels fons europeus destinats a R+D a la
farmaindústria que garanteixi un retorn dels recursos públics en forma de preus
ajustats. 

c) Crear de forma immediata un Pla Estatal de Prevenció i Eradicació de l’Hepatitis
C. 

d) Preveure un finançament pressupostari extraordinari i finalista a través del Fons
de Cohesió Sanitària, per fer front a totes les emergències i contingències per
combatre l’hepatitis C. 

e) Cercar fórmules conjuntes amb el Ministeri de Sanitat i les CCAA, en el marc del
Consell Interterritorial de Salut, per donar resposta al repte de l’accés universal
als nous fàrmacs, un accés que cal garantir en igualtat de condicions per a tot
l’Estat. 

f) Reclamar la participació de les autoritats reguladores catalanes (i de les altres
CCAA)  en  les  negociacions  de  la  fixació  del  preu  dels  medicaments  que  el
Ministeri de Sanitat duu a terme amb els laboratoris farmacèutics, així  com la
participació real i efectiva de les organitzacions de pacients en el procés d’avalu-
ació dels medicaments. 

g) Crear un Comitè d’Experts que estableixi els criteris científics i marqui un protocol
de tractament amb la participació d’associacions d’afectats, i que a més faci un
diagnòstic de situació a nivell  d’Estat en el  marc del Consell Interterritorial de
Salut, pel que fa a nombre d’afectats, campanyes de prevenció, de detecció, etc. 

3. Instar al Govern de la Generalitat a:

a) Implementar de forma immediata un Pla Director sobre les hepatitis víriques, en
el  què  han  de  participar-hi  tots  els  agents  implicats  en  aquesta  malaltia
(responsables  de  Salut,  institucions  científiques,  investigadors  i  associacions
d’afectats).

a) Acompanyar el Pla d’un fons específic addicional, al marge del pressupost de
Salut ja de per si insuficient, per tal de no agreujar-lo, i que garanteixi l’aplicació
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amb equitat social i territorial a tot Catalunya. 

b) Garantir la medicació antiviral per l’hepatitis C, -independentment de la fórmula
de pagament per part del CatSalut de la medicació hospitalària de dispensació
ambulatòria-, per tal que cap pacient amb indicació clínica acordada en quedi
exclòs  per  raons  pressupostàries  o  bé  es  produeixin  retards  que  trenquin
l’equitat.

c) Elaborar en el marc del Pla una guia clínica pels professionals de tots els nivells
assistencials per tal de garantir l’equitat en l’accés als serveis i en la prescripció i
autorització dels nous tractaments. 

4. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Sanitat, a la
Conselleria de Salut de la Generalitat i a les associacions de representants dels malalts
d’hepatitis.

11. Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès (PAH) de
suport a la iniciativa legislativa popular per fer front a l'emergència habitacional i a la
pobresa energètica.

Pren la paraula el secretari, i llegeix la part expositiva de la Moció.

La presidència indica que en un principi havien de venir representants de la Plataforma per
exposar la Moció, però han tingut a bé fer arribar la voluntat que passés com a punt de Ple i
exercir el vot.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtursol, i es congratula del sentit comú i la
coherència del consistori i els va sobtar quan en la Junta de Portaveus, van haver-hi grups
que aquestes mocions van intentar derivar-les com a precs. En qualsevol cas desconeixen
els motius del canvi de posició i es congratulen que finalment passin com a mocions i tal
com fa l'exposició de la Moció, és una Plataforma molt activa al poble, que defensa temes
molt sensibles i lloables, que ha presentat diferents propostes a nivell de moció, les quals
sempre han estat ratificades.

CiU se suma a tot el que presenta la proposta, saben que compten amb el seu grup per tot
el que necessitin i tot el que sigui treballar en aquesta línia, pels més desfavorits, i pels que
realment corren perill de no tenir cobertes les seves necessitats bàsiques és un tema prou
lloable i és important que tinguin el màxim suport. En aquest sentit reconèixer i alabar la
tasca de la Plataforma i evidentment CiU vota a favor.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i aclareix que va ser acord de tots
els membres de la Junta de Portaveus que va decidir passar-lo com a prec. Que ella recordi
no va haver-hi ningú que digués que estava en contra. És a dir que tots els grups, i creu que
així figura a l'acta, van acordar no aquesta Moció, sinó dues més, que passessin a ser com a
precs, de totes maneres el NOPP no té cap inconvenient en què sigui una Moció. Només
aclareix el tema, atès l'exposat pel representant de CiU, ja que va ser un acord de tots que la
proposta es tractés com a prec.

Intervé el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i es ratifica amb el que ha dit la senyora
Martí, sobre que s'ha fet córrer o circular altres informacions que no van en la línia. La Junta
de Portaveus va decidir el que ha exposat la representant del NOPP.

La presidència explica que durant quatre anys només hi ha hagut una Junta de Portaveus a
la qual no ha assistit i ha estat aquesta, però l'important és el final i que aquesta moció junt
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amb l'altra passen en aquest Ple, com ha succeït amb les altres i l'objectiu és donar suport
com es comentava. S'ha de donar i tenir el suport institucional, perquè tot el que va des del
voluntariat i amb la voluntat d'ajudar als més febles i als que més ho necessiten sempre ha
de tenir el suport institucional.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès (PAH) de suport
a  la  iniciativa  legislativa  popular  per  fer  front  a  l'emergència  habitacional  i  a  la
pobresa energètica

Exposició de motius

I

Catalunya és  una de les  Comunitats  Autònomes més afectades per  la  crisi  econòmica.
Segons  l'Institut  d'Estadística  de  Catalunya,  més  de  7.00.000  llars  tenen  tots  els  seus
membres a l'atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés.

Aquesta  situació  d'emergència  social  és  especialment  greu  en  l'àmbit  de  l'habitatge.  EI
sobreendeutament  hipotecari,  de  fet,  és  una  de  les  problemàtiques  més  punyents.
Catalunya  s'ha  convertit  en  una  de  les  Comunitats  Autònomes  amb  major  nombre
d'execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del Consell General del Poder
Judicial,  entre  el  2008  i  el  2013  es  van  INICIAR  98.040  procediments  d'execucions
hipotecàries.  En molts  casos,  aquests procediments  comporten no només la  pèrdua de
l'habitatge habitual sinó també l'adquisició d'un deute exorbitant amb les entitats financeres.
A la problemàtica de les execucions hipotecàries s'hi afegeixen les dificultats per fer front al
pagament  del  lloguer.  Segons  dades  Judicials,  l'any  2013,  un  67%  dels  16.008
desnonaments que es van produir a Catalunya van estar relacionats amb l'impagament del
lloguer.

Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l'existència d'un mercat
privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d'un parc d'habitatge social
que  permeti  reallotjar  les  famílies  afectades.  Segons  la  Conselleria  de  Territori  i
Sostenibilitat,  els  habitatges  de  lloguer  social  no  arriben  als  30.000  -un  1%  del  parc
habitacional-,  front  al  18%  de  què  disposen  els  països  de  l'entorn  europeu.  L'exigua
proporció d'habitatges econòmicament accessibles contrasta amb els 448.356 pisos buits
-13% del parc", que segons l'Institut Nacional Estadística es concentren a Catalunya. En
aquest context, no és d'estranyar que cada cop siguin més nombroses les ocupacions de
pisos buits per part de famílies incapaces de fer front al pagament de l'habitatge.

Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la dificultat per
fer  front  a  les  factures  de  subministraments  bàsics  d'electricitat,  gas  i  aigua.  Els  preus
d'accés a aquests subministraments s'han tornat inassequibles per a la població. Des de
2008, la llum ha pujat un 60% i l'aigua un 66%. EI Sindic de Greuges a l'Informe sobre la
Pobresa  Energètica  a  Catalunya  d'octubre  de  2013  documenta  els  impactes  socials,
sanitaris i medioambientals de la pobresa energètica, i denuncia el sobreesforç que implica
l'acumulació  de  deutes  vinculats  al  pagament  de  factures  de  la  llar.  EI  mateix  Informe
recorda que segons l'Enquesta de condicions de vida corresponent al 2011, a Catalunya hi
ha  193.000  llars  -un  6,9%  del  total-  que  no  poden  assumir  la  despesa  de  mantenir
l'habitatge a una temperatura adequada.

Segons  dades  de  l'Associació  Espanyola  de  Ciències  Ambientals,  només  a  l'Àrea
Metropolitana  de  Barcelona,  s'ha  passat  de  27.359  expedients  de  suspensió  del
subministrament d'aigua el 2011 a 72.039, el 2012. Les dificultats per fer front al pagament
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de l'habitatge  i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de vides humanes.

EI creixement d'aquesta situació d'emergència social i l'escassetat dels ajuts que reben les
persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per entitats financeres I
empreses de subministraments. Les cinc entitats financeres més grans de l'Estat espanyol
-Santander,  BBVA,  Caixabank,  Popular  i  Sabadell-  van tancar  2013 amb un benefici  de
7.674 milions. Cal recordar, igualment, que des que va començar la crisi les administracions
públiques  han  transferit  al  voltant  de  165.000  milions  d'euros  a  les  entitats  financeres.
L'informe Emergència Habitacional en el ESTAT Espanyol de l'Observatori DESC i la PAH
mostrava com algunes de les entitats que més desnonen són precisament  les que han
concentrat la major part  d'ajudes públiques. La Conselleria de Territori I  Sostenibilitat  ha
xifrat  en  80.000  els  pisos  buits  nous  a  estrenar  que  resten  buits  a  Catalunya.  Aquest
diagnòstic es pot estendre també a les empreses de subministrament energètic. Durant els 3
primers trimestres de 2013, l'oligopoli elèctric que opera a l'estat espanyol (Endesa, Gas
Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i EDP) va obtenir 7.638 M€ de benefici, el doble
que el de les elèctriques europees. Només Endesa, principal empresa distribuïdora de la
llum a Catalunya, va declarar 1.879 M€ de benefici l'any 2013.

II

La  manca de satisfacció  de necessitats  habitacionals  i  energètiques bàsiques contradiu
nombrosos compromisos Internacionals assumits pel Regne d'Espanya i per la Generalitat
de Catalunya.

La Declaració Universal dels Drets Humans i  el  Pacte Internacional de Drets Econòmics
Socials i Culturals, a l'article 11, reconeix "el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a
ell i per a la seva família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge, i una millora continua
de condicions d'existència".

Segons l'Observació General número 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals
(DESC) de Nacions Unides, el contingut del dret a l'habitatge comprèn l'accés permanent a
"recursos naturals i comuns, a aigua potable, a energia per la cuina, la calefacció i la llum",
De fet el dret a l'aigua i al sanejament es troben reconeguts a l'Observació General número
15. L'Observació General número 7, per la seva banda, incorpora com a contingut del dret a
l'habitatge la protecció contra els desnonaments forçosos, i l'obligació de què els poders
públics garanteixin el reallotjament adequat de les persones sense recursos que es vegin
afectades per un desnonament.

Aquests continguts generen diferents tipus d'obligacions per a les administracions públiques.
En primer lloc,  han de fer  "tols els esforços,  fins al  màxim de recursos disponibles" per
satisfer-los,  atorgant  prioritat  als  "col·lectius  més  vulnerables".  En  segon  terme,  han
d'assegurar-los no només davant l'administració sinó també front a abusos provinents de
particulars. (Observació General número 3).

Molts  d'aquests drets  i  d'aquestes obligacions es troben recollits també a la  Constitució
espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. L'article 47 de la Constitució espanyola
reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l'obligació dels poders públics d'impedir
l'especulació. Junt al deure de combatre l'especulació, els poders públics han de garantir
que el dret de propietat no s'exerceixi de manera antisocial (article 33) i subordina tota la
riquesa  [...]  sigui  quina  sigui  la  titularitat  "a  l'Interès  general".  Aquesta  obligació  és
especialment  rellevant  tractant-se  d'entitats  financeres  i  empreses  que  presten  serveis
econòmics  d'interès general,  sobretot  quan han estat  beneficiàries  d'ajuts  i  subvencions
públiques.
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També l'article  5 de l'Estatut  d'Autonomia de Catalunya disposa que totes les  persones
tenen dret a viure lliures de situacions "d'explotació i maltractaments", com les que, de facto,
comporten la manca d'un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat d'accés a
subministraments bàsics d'aigua,  llum i  gas.  L'article 30, de fet,  determina que totes les
persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat als serveis d'interès general", Per la
seva banda, i a l'igual que el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials I Culturals,
l'article 42.3 de l'Estatut obliga els poders públics a "vetllar per la dignitat, la seguretat lla
protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables".

Ja en el  marc de la legislació autonòmica, la protecció del dret a l'habitatge i l'obligació
d'eradicar-ne  els  usos  anòmals,  incloenthi  l'habitatge  buit,  està  contemplada  a  la  Llei
18/2007,  de  28  de  desembre,  del  dret  a  l'habitatge.  L'article  4  d'aquesta  llei,  de  fet,
determina que el "conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges destinats a
polítiques socials" es configuri "com un servei d'interès general per assegurar un habitatge
digne i  adequat  per  a tots  els  ciutadans".  La llei  22/2010,  de 20 de juliol,  del  Codi  de
Consum de Catalunya, fa el mateix en relació als subministraments bàsics als seus articles
251 i 252.

III

EI  Ple d'aquest  Ajuntament,  va aprovar el  20 de març de 2014 una moció per declarar
Parets del Vallès Municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret a l'habitatge.

Igualment, el dia 20 de març de 2014, el Ple també va aprovar una moció per a la sanció
dels  immobles  permanentment  desocupats  propietat  d'entitats  financeres  i  altres  grans
empreses.

Text articulat de la Iniciativa legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit per la
Mesa del Parlament do Catalunya en data 13 d'octubre de 2014.

Art.  1.  Mesures  contra  el  sobreendeutament  de  persones  consumidores  relacionat  amb
l'habitatge habitual

1.  Les  mesures  contemplades  en  aquest  article  tenen  per  objecte  establir  mecanismes
destinats  a  resoldre  el  sobreendeutament  de  les  persones  físiques  I  les  famílies,  i  en
especial els deutes derivats de l'habitatge habitual. Mitjançant la regulació d'un procediment
extrajudicial i, si escau, la d'un procediment judicial, per tal de donar solució a la situació de
sobreendeutament en què es trobi la persona física consumidora per causes sobrevingudes.
Aquesta previsió es basa en el fet que el dret de les persones consumidores té caràcter de
dret bàsic i és objecte d'una especial protecció, conforme preveu l'article 121,1 de la llei
22/2010, de 20 de juliol, reguladora del Codi de Consum de Catalunya. Aquest procediments
es regularan sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària i concursaI.

2. A l'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones físiques
que reuneixin les condicions previstes a l'art. 111,2.a de la llei 22/2010, de 20 de juliol, del
Codi de Consum de Catalunya.

3. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una situació
d'Insolvència derivada del pagament de l'habitatge poden iniciar els procediments regulats.
Aquests procediments seran aplicables a totes les persones físiques residents a Catalunya.

4.  La  persona  consumidora  o  qualsevol  dels  creditors  podrà  sol·licitar  un  procediment
extrajudicial per Ia resolució de situacions de sobreendeutament derivades d'una relació de
consum.  Aquest  es  gestionarà  per  les  comissions  de  sobreendeutament,  subjectes  al
procediment administratiu, amb àmplies facultats de decisió atorgades (incloent la capacitat
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d'establir un pla de pagaments o de reestructuració del deute) i subjectes a la revisió del
jutge competent. Es regularà reglamentàriament en el termini de tres mesos el procediment i
el funcionament de les comissions de sobreendeutament. EI deutor no podrà sol·licitar la
intervenció de la  comissió de sobreendeutament  si  es troba immers en un procediment
judicial concursal, així mateix l'inici a posteriori d'un procediment d'aquesta naturalesa haurà
de ser comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant
ella.

5. En el supòsit que no s'arribi a un acord per la via extrajudicial s'iniciarà un procediment
Judicial simplificat en el què es buscaran les fórmules adequades per la satisfacció dels
deutes. Aquest procediment judicial simplificat s'iniciarà per la persona física consumidora,
que aportarà informació completa sobre actiu i  passiu, així  com una proposta de pla de
pagaments. EI jutge, analitzades les circumstàncies del sobreendeutament de la persona
física consumidora, la seva bona fe, les raons per les quals el procediment extrajudicial no
va finalitzar amb acord i el pla de pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas
que no s'assoleixi acord, si en el termini de 2 anys no s'han pogut satisfer els deutes ni s'ha
acordat  un pla  de pagament,  s'iniciarà  la  liquidació  dels  actius  per  fer  front  als  deutes.
Aquesta liquidació tindrà una durada màxima d'un any i un cop finalitzada el jutge acordarà
la cancel·lació del passiu no satisfet.

Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de manca
d'habitatge.

1. les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament continuïn en
situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de l'habitatge executat durant un
mínim de 3 anys.

2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al
pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l'habitatge per un mínim de 3
anys, quan aquest sigui propietat de persones jurídiques en les seves diferents formes, en
especial  entitats financeres i  filials immobiliàries,  fons voltors,  entitats de gestió  d'actius,
inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries.

3. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al
pagament del lloguer d'habitatges propietat de persones físiques gaudiran dels ajuts que
evitin el desallotjament.

4.  Les  administracions  públiques  es  comprometran,  en  qualsevol  cas,  a  garantir  el
reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer efectiu el
desnonament.

Article  3.  Mesures  per  evitar  la  pobresa  energètica  lligada  a  la  situació  d'exclusió
habitacional.

1.  les administracions públiques hauran de garantir  el  dret  a l'accés a subministraments
bàsics d'aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat mentre duri aquesta
situació i com a mínim durant 3 anys.

2. Com a principi de precaució s'establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció
prèvia  dels  serveis  socials  per  tal  d'aplicar  els  ajuts  necessaris  per  a  evitar  el  tall  de
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subministrament, en cas que l'impagament sigui per manca de recursos econòmics de les
famílies afectades.

3.  les  administracions  públiques  establiran  els  acords  o  convenis  necessaris  amb  les
companyies de subministrament d'aigua potable, de gas i d'electricitat per tal d'establir línies
d'ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums mínims de les persones en
situació de vulnerabilitat.

Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació d'habitatge
assequible

1. L'Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en situació de
vulnerabilitat  durant  un mínim de 3 anys dels habitatges en mans d'entitats financeres i
agències associades, fons d'inversió i entitats de gestió d'actius que romanguin en desús o
infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys.

2.  Aquest  procediment s'aplicarà de forma preferent  a les entitats financeres i  de gestió
d'actius que hagin rebut ajuts públics.

Article 5. Despeses destinades a habitatge

1. la Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2, 3, i 4 les despeses
en matèria d'habitatge i de subministres bàsics no podran comportar més d'un 30% dels
ingressos familiars disponibles.

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

1. Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les mocions anteriorment citades (II)
per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica.

2. Donar suport a la proposta de INICIATIVA legislativa Popular per fer front a l'emergència
habitacional a la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per l'Observatori
DESC, les plataformes d'afectats per la hipoteca de Catalunya I l'Aliança contra la Pobresa
Energètica.

3. Convocar la Taula d'Habitatge per proposar l'organització d'actes i accions de difusió i
suport a la ILP.

12. Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès (PAH) contra
la Llei de seguretat ciutadana.

Pren la paraula el secretari i llegeix la part dispositiva de la Moció.

Intervé el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que  el seu grup votarà a favor tot i
que creuen que el punt cinquè està una miqueta fora de to.

Tots els grups voten a favor.

La presidència es congratula que tot el consistori doni un vot positiu a les quatre mocions,
les quals són importants, algunes fan referència al teixit associatiu, una altra es refereix a la
sanitat  i  els malalts,  perquè tinguin unes garanties, i  les dues mocions de la Plataforma
d'Afectats  per  la  Hipoteca,  que  són  garantia  que  es  desenvolupi  una  acció  civil  de  la
ciutadania amb tota normalitat.

Per tant,
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Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès (PAH) contra la
Llei de seguretat ciutadana

Atès que el Congrés dels Diputats ha aprovat Llei de Seguretat Ciutadana contra la qual ja
s'han pronunciat  partits  polítics  de l'oposició,  sindicats,  magistrats,  advocats penalistes i
nombroses organitzacions socials.

Atès que aquest projecte de llei regula infraccions que es qualificaran com faltes lleus, greus
o molt greus i que seran sancionades amb multes d'entre els 100 € i els 600.000 €, barrejant
des  de  la  inducció  al  consum  de  drogues  o  el  comerç  d'armes,  amb  l'assistència  a
manifestacions o la celebració d'espectacles que no comptin amb la deguda autorització.

Atès que vint-i-tres anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana
1/92, també denominada "Llei Corcuera", que el Tribunal Constitucional va revocar una gran
part del seu articulat, el Govern del PP ha presentat una reforma encara més regressiva pel
què fa als drets civils i llibertats ciutadanes, i que substituirà la llei del 92.

Atès que es tracta d'un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de
marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de les
infraccions  penals  tipificades  com  a  mancades,  que  amb  la  nova  Llei  de  Seguretat
Ciutadana passarien a considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu, greu
o lleu.

La  discrecionalitat  que  li  atorga  a  l'administració  a  l'hora  d'establir  sancions,  l'elevada
quantia de les mateixes, que en el  cas de les infraccions molt  greus podrien arribar als
600.000 €, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes,
defineixen  a  aquesta  Llei  com  la  "Llei  Mordassa".  S'habilita,  per  tant,  un  procediment
administratiu  que legalitza  la  criminalització  i  persecució  de les  mobilitzacions  i  crea un
instrument  governamental,  per  impossibilitar  drets  democràtics  bàsics  com  la  llibertat
d'expressió i de manifestació que recull la Constitució com a drets fonamentals.

Les conseqüències del nou text proposat pel Govern significaran que l'acampada del 15 -M
prèvia  a  les  eleccions  de  2011,  un  concert  de  solidaritat  que  no  compti  amb  tots  els
permisos, participar en accions de la PAH per impedir un desnonament, discutir  amb un
agent de l'autoritat perquè es nega a identificar-se o perquè se li  recrimina una actuació
il·legítima, despenjar una pancarta en un edifici públic o la difusió d'una concentració de
protesta  per  una  detenció,  seran  objecte  de  sancions.  A  més,  en  ser  sancions
administratives la càrrega de la prova s'inverteix i ha de ser l'acusat el que demostri la seva
innocència en prevaler el testimoniatge de l'agent de l'autoritat.

Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per  aquesta llei,  ens
indica  que aquest  projecte  de "Llei  Mordassa",  torna a  situar  la  seguretat  ciutadana en
l'òrbita del  vell  concepte d'ordre públic,  molt  allunyat  de la  concepció democràtica de la
seguretat.

Atesa la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d'expressió, reunió i manifestació,
el dret de comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a
les garanties processals, els drets de llibertat sindical i de vaga, el dret a la intimitat i el dret
a la pluralitat política i ideològica, amb prohibició expressa de tota actuació administrativa
discrecional,  arbitrària  o  discriminatòria,  i  el  rebuig  als  intents  de  qualsevol  govern  de
restringir  injustificadament  l'abast  d'aquests  drets  i  llibertats  fonamentals  per  mitjà
d'iniciatives legislatives.

Atès que les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la protecció de
la  seguretat  ciutadana  no  s'han  d'emprar  per  a  restringir  d'una  manera  arbitrària  i
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injustificada l'exercici de drets fonamentals vinculats a la participació política dels ciutadans.

Atès  que  la  democràcia  és  expressió  i  la  seguretat  ciutadana  protecció  de  llibertats
públiques, i no una restricció de les mateixes. EI delicte es combat de forma integral, amb
educació, amb promoure una vida digna, amb eliminar les diferències socials, amb bones
polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la prevenció, no en el càstig.

Atès  que  aquesta  Llei,  reiterativa  a  regular  conductes  que  ja  tipificava  el  codi  penal,  i
creadora  d'un  nou  Estat  policial,  controlador  i  limitador  de  llibertats  públiques,  és
inadmissible en un entorn democràtic.

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

1. Exigir  al  Govern  de  l'Estat  espanyol,  la  retirada  immediata  de  la  Llei  de  Seguretat
Ciutadana i a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es retiri.

2. Mostrar l'oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat restringir d'una
manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les reivindicacions dels ciutadans,
posa  en  risc  l'exercici dels  drets  i  llibertats  fonamentals,  vulnera  els  principis  de
proporcionalitat i seguretat jurídica i envaeix clarament de competències pròpies del Govern
de la Generalitat i dels ens locals.

3. Mostrar  el  nostre  rebuig  a  què  els  funcionaris  públics  dels  cossos  policials  siguin
instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social.

4.  Mostrar  el  compromís  d'aquest  consistori  en  la  defensa  dels  drets  d'expressió  i
manifestació a la nostra vila i contra qualsevol forma de sanció que limiti l'exercici d'aquests
drets.

5.  Exigir la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la Llei de
Seguretat Ciutadana, de postulats franquistes, i que són inconcebibles en una democràcia.

6. Donar trasllat d'aquest acord als portaveus de tots els grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentat del Parlament de Catalunya, al
Ministeri de l'Interior i a la Conselleria de l'Interior, a les entitats municipalistes existents i a
les entitats socials de la Vila.

13. PRECS I PREGUNTES

13.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que l'equip de govern
deu tenir coneixement dels problemes que existeixen als habitatges de l'entorn de la pista de
Can Butjosa, perquè els veïns més propers es queixen de l'impacte paisatgístic, de l'impacte
del so i de l'impacte de la llum. Malgrat que la cobertura de la pista ha generat millores, atès
que es pot practicar l'esport en millors condicions, probablement la solució que s'ha dotat a
la  pista  no  és  la  millor  i  els  esmentats  impactes  són  importants,  sobretot  l'impacte
paisatgístic, el qual és molt difícil de corregir, però el del so i el de la llum, que són molt forts
i molt molestos per als veïns més propers, tenen solucions tècniques.

Pregunta en primer lloc a l'equip de govern si  té coneixement del  que ha exposat,  que
suposa que sí; i en segon lloc quines mesures pensa adoptar per tal de donar solució a
aquesta qüestió que en certa manera és preocupant.

13.2. La senyora Martí explica que alguns veïns del carrer de la Sardana, és una zona de
carrers estrets i petitons, hi ha un gimnàs com a activitat en l'emplaçament, i sembla que es
provoquen molts problemes,  per la qüestió de l'aparcament. Pregunta si hi ha algun tipus de
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solució prevista.

13.3. La senyora Martí indica que la Junta de Govern del 4 de febrer de 2015 va acordar el
pagament de 175.000 € en concepte de drets edificatoris no patrimonialitzats, corresponents
al terreny de carrer que hi ha entre la pujada de les Monges i l'avinguda de Catalunya. És un
tram de carrer petit que fa anys i panys que es va obrir. El NOPP no sap gairebé per què és
un tema que no s'ha solucionat després de molts anys d'estar obert.

Pregunta per què s'acorda el seu pagament passats com a mínim 10 o 12 anys d'executada
l'obra; per què l'import és tan elevat, ja que és un espai relativament molt petit, i encara que
malgrat hi ha una taxació, no deixa de ser un import molt elevat per la superfície; també
pregunta  qui  va  pagar  les  obres  d'urbanització,  perquè  sembla  que  les  va  pagar
l'Ajuntament.

D'altra banda, pregunta si en el seu dia es va signar algun conveni i si a aquest conveni se li
va donar publicitat, és a dir, si es va publicar.

Pregunta quina edificabilitat hi havia al solar, que sembla que en base al conveni hi ha hagut
un cert problema per resoldre'l.

Pregunta per què hi ha hagut aquest retard tan important en la solució del problema.

La senyora Martí indica que no s'entén gairebé per què l'import és tan elevat. Si el carrer no
estès obert i s'hagués d'obrir avui no es pagarien 175.000 €, perquè és un espai molt petit.
Per tant, no s'entén l'import, no s'entén el temps, no s'entén què ha passat amb aquesta
qüestió i no s'entén si hi havia algun conveni, i si el conveni es va publicar. Demana un
aclariment, perquè són molts diners.

13.4. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que just a la part del
darrere del carrer Onze de Setembre, en l'entrada al veïnat de Can Riera, el qual també
permet anar a la Torre de Malla, hi ha una parcel·la bastant gran que està tota tancada, i
dintre està plena de runes i terres. Pregunta què són aquelles runes i terres, quina voluntat
tenen i què es desenvolupa. El seu grup no en té coneixement i demana que se'ls informi
per poder informar als veïns, els quals els han transmès les preguntes.

13.5.  El  senyor  Urtusol  prega que dintre  del  possible  s'ajustin  a  les  formes en  tots  els
procediments que surten del consistori. A CiU li ha sabut molt greu que el grup hagi tingut
informació a través de la pàgina web de l'Ajuntament dels actes programats per demà a les
11 h a la Marineta amb la formalització d'un acord i que a les 12 h posaran la primera pedra
d'un nou equipament.

CiU ha entrat  a  la  pàgina web de l'Ajuntament  per  consultar  diferents  temes i  han vist
l'esmentada informació. Dues hores després van rebre la corresponent invitació i informació
dels actes  a nivell institucional.

Un acte d'aquest tipus no s'organitza en 48 hores i hi ha hagut temps suficient per informar-
los. Reitera que els membres del seu grup compaginen una vida professional, personal i
institucional i que moltes vegades, malgrat tenir la voluntat de col·laborar i assistir als actes
els és pràcticament impossible assistir-hi quan se'ls informa amb 48 hores de temps. 

Reitera que les formes són importants i agrairien que se'ls informi amb una mica més de
temps  i  si  és  possible  que  no  s'hagin  d'assabentar  a  través  de  la  pàgina  web  de
l'Ajuntament.

13.6. El  senyor  Urtusol  manifesta  que  CiU  sempre  ha  insistit  sobre  la  voluntat  de
col·laboració  en  temes transcendents  i  importants  del  poble.  Cada  vegada que intenten
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treballar-hi, malgrat que a vegades veuen coses que els fan discrepar de la forma d'actuar i
de gestionar de l'equip de govern, qualsevol acció que realitzen és amb la voluntat d'aportar
i de col·laborar. En aquest sentit moltes vegades es troben amb certes mancances a l'hora
de desenvolupar les seves tasques. Aquesta mateixa setmana, perquè serveixi d'exemple, el
portaveu del seu grup municipal, havia quedat amb un cap d'Àrea important de l'Ajuntament
per revisar una sèrie d'expedients. Es va concretar dia i hora per revisar els expedients i
quan  es  presenten  se'ls  diu  que  no  la  demanda  no  s'ha  formalitzat  per  escrit  i  que
lamentablement no es poden adjudicar els expedients.

Es tracta d'un expedient prou sensible, al qual ha fet referència la portaveu del NOPP. Es
tracta de tot el projecte administratiu i executiu de la pista esportiva de Can Butjosa. Insisteix
que després de demanar dia i hora, el que volien revisar concretament, i l'assignació d'una
hora, es presenten a l'Àrea de Territori, tal com se'ls va demanar i lamentablement no van
tenir accés a l'expedient.

Insisteix que quan fan una cosa d'aquestes amb la voluntat de col·laborar, moltes vegades
es veuen limitats en la seva capacitat de treballar-hi des de la responsabilitat que representa
tota la gent que tenen al darrere.

13.7. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que farà arribar les
inquietuds d'alguns veïns.  Insisteix en una que ja  ha exposat  altres vegades,  que és la
relativa a la pacificació del trànsit de l'avinguda de Catalunya. No saben com està la situació.
Havien parlat que hi havia un pla. L'avinguda de Catalunya depèn de la Diputació i com a tal
l'Ajuntament l'únic que pot fer és demanar les actuacions, però aquesta setmana hi ha hagut
incidents en l'esmentada avinguda, que tenen a veure amb la petició que porten tant de
temps demanant, que és que hi ha passos de vianants que no estan ben senyalitzats, de fet
alguns no tenen cap tipus de semàfor d'advertiment per als vianants.

Parets hauria de ser un poble per a les persones i l'avinguda de Catalunya és una via molt
ràpida de pas, que provoca incidents. Pregunta com està el pla, si està avançat. Se'ls va dir
que els passos de vianants són fàcils de localitzar, que són pocs i es fan servir molt.

L'avinguda de Catalunya cada vegada és més transitada i els incidents algun dia poden ser
greus.  Suposa  que  algun  haurà  d'assumir  responsabilitats,  per  tant  abans  que  arribi  el
moment estaria bé informar de com està la situació a la gent. Si és que els fan cas o no. 

Com ha dit,  la realitat  és que l'avinguda de Catalunya cada dia és més transitada i  els
passos de vianants continuen sense senyalitzar correctament, des del seu punt de vista,
prioritari per a les persones i no tan pels cotxes. La gent corre molt i es donen situacions
molt complicades davant de la benzinera i de Correus. Es donen situacions de canalla que
va a col·legi i hi ha moments que pot haver-hi una afectació greu. Pregunta com està la
situació.

13.8. El senyor Folguera explica que no saben si hi ha un pla de tractament referent a les
orugues processionària, que aquest any han estat molt actives. A Parets hi ha dues zones
molt afectades, el mirador de Gallecs i la plaça de la Salut. Són dues zones en els quals hi
ha molt de trànsit. Hi ha col·legis i molts infants juguen en els dos sectors, per aquest motiu
hi  ha nens afectats  per  la  processionària.  Pregunta  si  hi  ha  algun pla  establert,  ja  que
l'afectació ha estat important en la canalla i alguns gossos.

Pregunta si hi ha algun tipus de tractament previst, si el pensen aplicar l'any que ve, i si
aquest any no s'ha fet.

13.9. El  senyor Folguera explica que últimament hi ha bastants talls de corrent en alguns
carrers  de  l'Eixample.  No  saben  si  és  una  qüestió  de  la  companyia  elèctrica  o  del
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manteniment del servei de Boquet, però el que sí que és cert és que cada vegada hi ha més
talls de llum en alguns carrers i les botigues, al marge dels particulars, que òbviament també
estan afectats, pregunten per aquest problema i qui és el responsable.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i referent
als talls de corrent de l'enllumenat, ara i abans són un problema d'Endesa. Tenen variacions
en  el  fluït  elèctric,  i  fa  que  a  vegades  saltin  els  quadres.  Aquests  quadres  abans  no
s'armaven automàticament i ara des de la nova adjudicació es rearmen al cap d'un temps i
el que no es rearma Boquet ho fa. És un problema de les pujades i baixades de tensió.
Estan treballant amb Endesa, però aquesta no dóna gaire solucions al problema.

Quant al tema de la processionària, és cert que aquest any hi ha hagut més. El tema climàtic
ha  ajudat.  Normalment  es  fan  els  tractaments  i  aquest  any  han  actuat  de  forma  més
contundent, amb productes que no són els habituals, perquè a vegades no permeten utilitzar
segons quin tipus de productes, però s'ha fet. No només és un problema de Parets, sinó
també  d'altres  municipis  de  l'entorn.  Fa  un  parell  de  setmanes  que  el  problema  s'ha
solucionat aplicant una sèrie de productes més agressius del que normalment s'apliquen en
altres èpoques.

El  tractaments  s'efectua  sempre  a  principis  d'any,  aquest  any  també  s'ha  fet,  però  el
tractament no estat suficient.

Respecte a la pacificació del trànsit de l'avinguda de Catalunya, respon que el tema ja s'ha
tractat  en  diferents  plens.  Explica  que  els  passos  de  vianants  estan  senyalitzat  amb
senyalització vertical i amb un punt de llum en cada pas. Potser el millor seria un pas elevat,
però no depèn de l'Ajuntament, i  potser aquesta solució sí que pacificaria i donaria més
tranquil·litat, però la carretera és de la Diputació de Barcelona. Fa temps que es va demanar
un pas davant de la Corefo, perquè està l'escola de dansa i és un punt molt conflictiu, però la
Diputació considera l'avinguda de Catalunya com a carretera i no autoritza a l'Ajuntament
per construir un pas elevat en el tram de l'avinguda de Catalunya. 

El senyor Juzgado també lamentarà si algun dia passa alguna cosa. Esta a sobre del tema.
Els passos de vianants els senyalitzen amb llum suficient i senyalització vertical, encara que
és  cert  que  quan  un  vehicle  passa  depresa  no  vigila  i  no  frena  per  deixar  passar  els
vianants.

Pel que fa al descampat de la zona del mirador de Gallecs com ha dit el representant de CiU
està  tot  tancat,  perquè  es  depositen  de  moment  les  runes  de  les  obres  de  l'avinguda
d'Espanya i quan les acumulen les carreguen en camions i se les emporten, i també utilitzen
l'espai amb el material nou que han de posar. És un lloc que quan acabin les obres quedarà
com estava i intentaran que quedi un mica millor. És un fet puntual i no és cap abocador.

Respecte a la visita del portaveu a l'Àrea de Territori, el senyor Juzgado sense barrejar el
tema del  dret  a la  informació i  a  la  transparència,  ja  que ho dóna per  suposat  i  no  ho
qüestiona, sempre ha dit que si el ciutadà té dret a la informació, un regidor encara en té
més.

Indica que es van establir  unes formes i un protocol per aquests casos. Els regidors es
pensen que és per entorpir, i l'equip de govern diu que és per facilitar la informació, perquè
la puguin tenir tota amb temps i amb els tècnics que calguin. Matisa que tots els tècnics són
bons, no només el que va atendre al portaveu. Aquest és el cas. Si vostès arriben i demanen
informació, és possible que no es disposi ni de temps, ni de la informació suficient.

Tots saben el procediment que es va acordar, el qual no el va decidir un grup sol, sinó que
es va acordar dir el què es vol veure, i s'assignarà el dia en què poden venir per rebre la
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informació i fer còpies. S'ha fet altres vegades. Després passen aquests absurds, en què
sembla que algú vulgui posar pals a les rodes i no és el cas.

El senyor Juzgado continua responent que respecte a les preguntes efectuades pel NOPP,
ha de dir que l'equip de govern és coneixedor dels problemes a l'entorn de la pista de Can
Butjosa. Han mantingut reunions amb els veïns per saber els problemes que pateixen. Se'ls
va explicar les mesures que s'intentarien aplicar, unes més ràpides i altre més lentes. Als
veïns el que més els preocupa és el tema del soroll,  que és més molest i no tant el de
l'estètica i el paisatgístic.

S'han pres mesures de soroll en unes hores determinades i ara les prendran en unes altres.
Des de l'Àrea d'Esports amb contacte amb alguna entitat intentaran canviar l'horari per reduir
el soroll en la mesura que es pugui.

Respecte al carrer de la Sardana, no fa gaire es va arranjar l'espai i es va fer una plaça en
un camp, que allò semblava més un pipican que no un parterre i ara tenen un petit parc,
perquè es puguin reunir els veïns.

Algun  veí  els  ha  fet  arribar  que  amb  el  gimnàs  a  vegades  tenen  algun  problema
d'aparcament i altres diuen que està molt bé, que no ho veuen així i que el carrer no té
problemes d'aparcament, perquè majoritàriament són habitatges aïllats i tots tenen el seu
pàrquing o garatge. A tot arreu tothom no està content, ni està conforme i té els punts de
vista iguals, però en general de l'esmentat veïnat no els arriba aquesta queixa.

Quant al pagament dels 175.000 €, explica que quan es va obrir el carrer del Racó, hi havia
una promoció que tenia dret a construir amb una alçada, que és el bloc del costat, en què
ara hi ha la botiga de bicicletes, tenia una alçada a la qual podia arribar i un dret de sostre.
En aquells moments se li va delimitar i reduir el dret de sostre dient-li que se li compensaria
amb la compra del dret de sostre al promotor, propietari del terreny o que se li traslladaria a
un altre lloc. Al final al cap dels anys han arribat a un acord i es tracta d'un dret de sostre
d'uns 500 m2. Les pretensions eren entre 350.000 € i  360.000 € i al  final  han demanat
taxacions,  sense regalar  un euro més del  que pertoqui,  l'import  ha estat  de 175.000 €.
Afegeix que han comprat un dret de sostre de 500 m2.

Intervé la presidència i referent al prec del representant de CiU, sobre que s'avisi abans als
regidors dels esdeveniments o activitats, indica que s'han de congratular tots que l'Institut
Universitari de Ciències i Tecnologies hagi decidit venir a Parets i implementar aquest model
educatiu aquí. Farà arribar a l'Àrea corresponent l'esmentat prec.

La presidència indica que qualsevol de les preguntes que no hagi quedat completa del tot es
complementarà i es farà arribar per escrit.

A continuació la presidència indica que avui els acompanya el Dani Aranda, de la Plataforma
per a la Defensa de Gallecs, el qual va presentar una Moció i la Junta de Portaveus va
valorar la possibilitat que el senyor Aranda fes una exposició en el Ple per explicar el que
sol·licita.  De fet  el  procediment  s'ha seguit  perfectament,  perquè s'han entregat  4  punts
entres els quals es demana fer l'exposició de la Moció.

Pren la paraula el senyor Aranda, i exposa que tal com ha dit l'alcalde, ve en representació
de la Plataforma de Defensa de Gallecs. La Plataforma va presentar a principis de mes
aquesta Moció, perquè es debatés en el Ple, amb la intenció que es votés. No tenia cap
intenció de venir a fer el que està fent ara, d'exposar-la. Si s'havia d'exposar, s'exposava,
però entenien que el que volien era que es votés.
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A la reunió prèvia a la Junta de Portaveus, després d'algun petit aclariment van insistir en
aquest punt i va sortir de la reunió amb una mena de compromís, no farà servir cap més
altra paraula, de l'alcalde que la Moció, atès el que s'havia discutit s'acabaria no votant. No
entenen el per què de la caiguda de la Moció, quan la Plataforma el que volia era que es
votés.

La situació de Gallecs no és nova. És una lluita llarga i els antecedents que tenen, com que
no ha entrat a Moció, llegirà la proposta de Moció per fer cinc cèntims.

“Atès que l'any 2005 s'aprovà el PDU de Gallecs amb les darreres negociacions bilaterals
entre l’INCASOL i els ajuntaments en el qual diversos sectors lliures d'urbanització quedaren
exclosos de la zona central a protegir.

Atès que l'any 2009, després d'una demora injustificada de 4 anys, s'aprovà la incorporació
al PEIN de bona part (quedà fora el camp de tir, entre d'altres) de la zona lliure recollida al
PDU i sense refer els errors d'aquest (Can Banús, Riera de Caldes i La urbanització de
l'Estany). A banda de no assegurar la connectivitat biològica de Gallecs pel darrer corredor
possible, el sector nord, excloent centenars d'hectàrees amb la titularitat dels terrenys com a
únic criteri, de la proposta -de mínims- inicial.

Atès que Gallecs és l'únic espai protegit de la Plana Vallesana.

Atès que aquest espai es troba al límit viable pel què fa a la seva funcionalitat biològica
degut a les minses dimensions.

Atès que la pressió urbanística en els seus límits continua sent preocupant i la freqüentació
de l'espai és extraordinària (prop de 800.000 visitants a l'any).

Atès que l'EIN de Gallecs recull  la  possibilitat  de  futures ampliacions  com es recull  als
estatuts del Consorci.

Atès que no està prevista la protecció de cap més espai de característiques similars arreu
del Vallès, creiem imprescindible i urgent una ampliació considerable dels límits protegits de
l'EIN de Gallecs que assegurin una mínima viabilitat  biològica així  com una connectivitat
amb els espais agroforestals del sector nord. Alhora creiem extremament urgent l'aprovació
del Pla Especial de Gallecs que reguli i permeti una correcta gestió sostenible de l'espai. És
per això que creiem improrrogable la incorporació a l'EIN de Gallecs dels sectors exclosos al
PDU, de característiques idèntiques a la zona central protegida, així com d'altres terrenys
agroforestals privats situats als límits est i nord”

El  senyor  Aranda  manifesta  que  ara  llegirà  les  demandes  a  l'Ajuntament  de  Parets.
Sol·licitaven que l'Ajuntament demanés la incorporació dels terrenys situats a la banda est
de la riera Seca, fins al límit de l'Eixample a l'EIN de Gallecs.

Aquí va ser el punt de discrepància o concís, quant a la reunió que van tenir respecte als
veïns de Can Riera, que si tenien uns possibles drets i afectacions, que després continuarà
explicant.

Continua demanant la incorporació a l'EIN de Gallecs de l'enclavament de Can Vila-Rossal
de Parets del Vallès que estava dins de la proposta inicial de l'EIN de Gallecs.

Iniciar les actuacions pertinents amb l'ACA i el Consorci per la Defensa del Besòs per tal de
restaurar biològicament el tram canalitzat del torrent Merdans de la Riera Seca a l'EIN de
Gallecs.

Indica que en la  reunió mantinguda es va dir  que aquest  punt  podia caure,  que no era
important atès que hi havia unes propostes a fer.
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I també demanen:

• Instar a la Generalitat que estudiï i aprovi la protecció de més espais agroforestals a
la  Plana del  Vallès,  vitals  per  la  salut  de milers  de vallesans i  necessaris  per  la
qualitat de la resta d'espais protegits propers de les serralades Litoral i Pre-Litoral,
així com pel propi EIN de Gallecs

• Instar a la Generalitat a agilitar l'aprovació del Pla Especial de l'EIN de Gallecs.

• Traslladar aquests acords als Departaments corresponents de la Generalitat.

El senyor Aranda pregunta que com és que la Moció ha caigut, quan abans d'entrar a la
reunió la voluntat de la representació del grup municipal era que s'aprovés i saben que altres
grups hi estaven d'acord i que s'hagués aprovat. Aquesta és la pregunta i el prec és que la
resposta que es va donar del per què no entrava, Gallecs quan es va iniciar la lluita, ara fa
prop de 40 anys, es va iniciar per aturar una gran ciutat. El context d'aquella època amb el
d'ara ha variat força fins el punt que la situació dels espais agroforestals a la plana del Vallès
és bastant preocupant.  S'han perdut moltíssimes hectàrees. Gallecs és dels pocs espais
dins de la nova llei del catàleg dels paisatges de Catalunya que s'ha presentat no fa gaire,
és un dels espais propis de Catalunya, que és la plana vallesana, d'aquesta plana vallesana
queda ben poca, i Gallecs és un d'ells.

No entenen que a causa d'aquesta necessitat de protecció,  l'únic criteri  que s'utilitzi  per
protegir un espai sigui la titularitat dels terrenys. Des de la Plataforma mai s'han preocupat i
en tots els seus antecedents anteriors de qui era la titularitat dels terrenys.

Els terrenys que proposen que Parets que incorpori a l'EIN de Gallecs, el Pla urbanístic ja
els cataloga com a no urbanitzable. Uns terrenys no urbanitzables ho són fins que ho deixen
de ser,  així  de clar i  és una redundància una mica estúpida de dir. Es referix al fet  que
urbanísticament és molt  fàcil  amb una modificació puntual del  POUM que un terreny no
urbanitzable passi a ser un polígon industrial, una zona d'habitatges o una zona de serveis.
Depèn de la voluntat política. En canvi una zona protegida, que la única eina que tenen en
aquests moments per protegir els espais agroforestals de la plana vallesana és la figura dels
PEIN,  quan un espai està protegit,  descatalogar-lo és molt  més complicat.  Si  ja existeix
segons sembla que aquests espais siguin el que són ara, no urbanitzables i agrícoles, no
entenen aquests dubtes a l'hora de voler-los incorporar en el PEIN.

De totes maneres estan oberts des de la Plataforma i sempre ho han estat a què si hi ha
voluntat des de qualsevol Ajuntament a què les seves propostes tal i com va respondre i
comentar l'alcalde, que eren favorables, per això torna a insistir que no sap per què no s'ha
portat a votació, estan oberts a parlar-la amb qui sigui i demanen que aquestes converses i
aquests inicis de treballs si la voluntat és incorporar aquests terrenys a l'EIN que comencin a
de manera immediata quan abans millor, independentment de qualsevol procés electoral, ni
calendaris, ni coses estranyes. Aquest és el precs de de la Plataforma. Moltes gràcies.

Pren la paraula la presidència i indica que han de partir d'un paràmetre. Primer parlarà de la
qüestió de la cronologia, i després de les formes. Ho diu perquè si hi ha algun municipi que
ha protegit el seu entorn és Parets. No ara, històricament. Si hi ha hagut algun municipi dels
que té àmbit dintre de Gallecs, que ha protegit el seu entorn, repeteix és gràcies a tots els
que han conformat els governs anteriors. És Parets, per això la predisposició, no de l'alcalde
sinó de tot el consistori és continuar en la mateixa línia.

Continua explicant que va tenir lloc una reunió prèvia, com amb altres tipus de proposta, el
senyor Aranda tenia una voluntat i aquesta voluntat i reunió va ser anterior a la Junta de
Portaveus.
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Les mateixes inquietuds que li  van fer  arribar,  que ara les tornarà a enumerar,  van ser
compartides per tota la Junta de Portaveus, per això li ha estranyat quan el senyor Aranda
s'ha referit al grup municipal, ja que no hi ha la intervenció d'un grup municipal i de grups
municipals en contra, sinó que hi ha una Junta de Portaveus, en què tothom coincideix en
què hi  ha una sèrie de propostes que aquí  es recullen i  que l'opinió del grup municipal
Socialista es ratifica i es confirma, que sense fer un procés de participació amb els veïns de
Can  Riera  i  altres,  per  veure  quina  és  la  seva  voluntat,  creien  que  seria  difícil  poder
proposar, perquè ells no acorden res, sinó que l'Ajuntament proposa sempre i la Generalitat
acorda, ho diu perquè és un tema de competències i perquè ningú es pugui donar a engany.
Per sort tenen molta part que és un PEIN i per desgràcia per Gallecs hi ha altres municipis
que no han seguit els passos de Parets. Altres municipis que no han fet el que Parets ha fet
durant tants anys que és protegir Gallecs.

Amb les propostes que presenta el senyor Aranda representant a la Plataforma hi ha tota
una sèrie de punts amb els quals, personalment mostra la voluntat que creu que té tot el
consistori, de dir que segueixen en la mateixa línia de suport, només faltaria. És més, ells en
la zona de Parets no veuen una amenaça, perquè la voluntat sempre ha estat la mateixa per
tots i per tots els colors polítics d'aquí que ha estat salvaguar Gallecs, perquè Gallecs és
bàsicament el jardí de la zona, i si ells no el protegeixen qui ho farà, i sempre han anat en
aquesta línia.

Hi ha dos punts sobre ampliar l'àmbit i arribar fins al Barri Urbà ocupant un nucli urbà, que és
el de Can Riera. Després de la reunió amb el senyor Aranda, 15 minuts després en la Junta
de Portaveus, de fet va ser l'únic punt, al qual va poder assistir, en altres punts no va poder
estar, però sí que va estar en aquest punt,  els diferents portaveus van fer una exposició i es
creu que és més positiu que el senyor Aranda exposi la Moció al Ple i  la faci extensiva,
perquè  si  el  que  s'ha  de  fer  és  passar-la  i  votar-la  sense  treure  cap  tipus  de  punt,
probablement hi haurà grups que no estaran d'acord, en què s'inclogui sense parlar amb els
veïns d'un cert àmbit, una votació que digui que el seu àmbit està dintre sense haver fet una
consulta prèvia. En el moment que aquest fet se li fa arribar al senyor Aranda, aquest ho veu
d'una manera semblant i diu que ho entenen, i de fet amb l'escrit que entra, hi ha una part
que no ha llegit el senyor Aranda, que diu:

• Que  l’Ajuntament  de  Parets  fixi  i  faci  la  convocatòria  d’un  debat  conjunt  entre
afectats, entitats ambientalistes i administracions (Ajuntament de Parets i Consorci
de Gallecs) amb data el més propera possible per a tractar el tema de la incorporació
al  PEIN de noves parcel·les verdes i  agrícoles  així  com de les  altres demandes
recollides a la moció.

• Valorar  les  dues propostes,  en el  cas  de què siguin  necessàries,  ja  fetes  per  la
Plataforma per a aconseguir el consens amb el veïnat i tirar endavant amb el procés.

• I  una  vegada  arribat  l’acord  entre  totes  les  parts,  portar  la  moció  al  primer  Ple
possible, aquesta vegada sí, per a ser votada.

Aquests punts responen perfectament a la conversa mantinguda abans i durant la Junta de
Portaveus.

Fer l'exposició és perfecte, perquè ara cadascun pot donar la seva opinió i avança que el
grup Socialista creu que el procés que es pot engegar és perfecte tal com ha plantejat el
senyor Aranda i  el  primer que s'ha de fer  és mitjançant  el  Consorci  de Gallecs,  entitats
ambientalistes i altres administracions i sobretot el que més li preocupa al seu grup són els
veïns i veïnes dels diferents àmbits afectats, seure'ls, que la Plataforma els faci la proposta, i
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que esdevinguin els processos que siguin necessaris. En diferent ordre, pràcticament diuen
el mateix que s'iniciï un procés, amb el qual els veïns i les veïnes puguin dir la seva opinió
en un tema que els afecta directament i al futur del lloc en què viuen.

La presidència continua exposant que el procés que es proposa és adequat i respecte a la
pregunta del senyor Aranda respecte a per què la Moció no passa a votació és fruit de la
Junta de Portaveus, la qual va decidir que el procés a seguir per buscar tots aquests punts,
encara no existia, però ara sí, i  les propostes de la Plataforma, el punt 3 i el punt 4, és
mitjançant reunions amb els veïns amb les entitats mediambientalistes, etc. És un procés
correcte i el que s'hauria d'encetar i fer. Per això el procés ha estat a nivell d'aclariment i si
qualsevol dels membres de la Junta de Portaveus té quelcom a dir que ho efectuï, però és
l'explicació  del  que  es  va  fer  en  Junta  de  Portaveus.  Tothom  entenia  que  els  àmbits
d'incorporar  nous  espais  són  complexos  i  que  s'havien  de  consensuar  amb  els  veïns
afectats i que la Plataforma expliqués i plantegés el model des del Ple i a tothom els passos
que la Plataforma creu que s'han de seguir, així cadascun podria donar la seva opinió.

El  grup  Socialista  creu  que  realitzar  aquests  passos  és  adequat,  coherent  i  normal  i
proposen que s'enceti. En tot cas, no posar a votació sense haver consultat els veïns  de
l'àmbit afectat.

Pren la paraula el senyor Aranda i exposa que des de la Plataforma i antigament amb altres
noms, no han tingut mai cap mena de problema ni de retret amb Parets, tot el contrari, ha
estat dels pocs municipis que sempre ha tingut la voluntat de no tocar res de l'espai públic
de Gallecs.

El document que ha llegit la presidència després ha estat amb posterioritat a la resposta que
se li va dir de no passar a votació, perquè algun ho desconeixia i ha estat en resposta a la
vostra resposta.

En els punts exposats en la reunió prèvia, el Barri de Can Riera és un dels temes que es van
posar sobre la taula i es va dir que com era el límit nord, no passava res si es retallava, i fins
i  tot  podia caure perfectament de la  Moció,  ja  que es plantejava una Moció bàsicament
d'intencions. Ja saben que tot procés i més d'aquest tipus, en què hi ha exposició pública,
al·legacions i  tota una sèrie de procediments,  com s'ha fet  en tots  els  espais  protegits,
entenien que duria a tot això.  El que es planteja aquí,  no només a Parets, sinó que ho
plantegen a tots els municipis de l'entorn de la zona protegida de Gallecs, o sigui Mollet,
Santa Perpetua, Palau, Lliçà de Vall,  i Lliçà d'Amunt, fins i tot a Montcada que té el seu
enclau  allà  mateix,  o  sigui  que  no  és  cosa  de  Parets,  i  com  ha  explicat  abans,  les
dimensions de l'espai protegit són tan minses que cal ampliar-lo urgentment. Les poques
zones que queden per ampliar, a part de recuperar el que el PDU ja va negociar d'un amb un
amb cada ajuntament per fer el seu mini polígon a la banda de Parets li queda aquest espai,
i entenien que si la voluntat de Parets és que no s'ha de tocar res, aquesta voluntat i les
paraules  malauradament  se  les  emporta  el  vent.  Els  grups  d'aquí  a  dos  mesos  tot  el
consistori pot canviar completament i esperen que no canviïn les voluntats i una manera
d'assegurar-se que no canviïn és posar negre sobre blanc, per aquest motiu a la Plataforma
li agradaria que el procés, si s'està d'acord com es diu, es posi al més aviat possible en
marxa perquè s'ampliï la protecció.

La presidència manifesta que bàsicament tothom hi està d'acord. Ho diu des de la sinceritat,
i pot parlar en nom de tots els grups, sobre que hi ha una clara voluntat de tots els grups que
han format part del consistori i sempre ha estat igual de clara, sempre, mai hi ha hagut cap
tipus de diferent valoració i com s'ha dit, el caminar es mostra caminant i la mostra que a
Parets  encara  hi  ha  alguns  àmbits,  que plantegeu des  de la  Plataforma que es  poden
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protegir, és perquè en altres llocs no queda cap àmbit que es pugui protegir, perquè han fet
mossegades.

Repeteix que com no és mèrit seu, sinó de tots els que han estat creu que es bo reconèixer
que Parets continua tenint la possibilitat de protegir Gallecs, perquè no ha ocupat, no ha
mossegat, perquè no ha prostituït Gallecs, per això creu que és honest dir que amb aquesta
voluntat clara que indistintament dels colors polítics espera que es mantingui durant molts
anys, estan absolutament d'acord, amb que iniciar aquest procés per valorar,  preguntar i
consensuar amb els veïns és necessari i és bo i és una proposta que creu que ningú tindrà
cap tipus de problema en donar suport i de fet creu que només amb el plantejament d'avui ja
es pot donar per encetat el procés que tothom intentarà que sigui l'abans possible, però que
en qualsevol cas aquí hi ha poc punt de discussió entre la Plataforma i no diu que amb cap
grup, i el mateix consistori pot haver-hi, perquè tothom va bastant alineat amb la mateixa
voluntat.

Informaran a  la  Plataforma de tots  els  passos que es  facin  i  seguint  la  proposta  de la
Plataforma iniciaran el procés de consulta.

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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