
Secretaria General

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

Sessió núm.: PLE1/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 28 de gener de 2015
Horari: 19:00 h a 19:50 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 LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

2. Acordar, si correspon, l'aprovació  provisional del Pla especial en sòl no urbanitzable
de la Masia de Can Serra,  redactat  per l'arquitecta Susanna Escriu Vilalta.  (Exp.
388/2015)

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3. Aprovar, si procedeix, la modificació dels Estatuts del Consorci Teledigital Mollet per
adaptar-los a les modificacions legislatives. (389/2015)
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4. Aprovar,  si  escau,  la  modificació dels  Estatuts per a la Defensa de la  Conca del
Besós per adaptar-los a les modificacions legislatives. (Exp. 99/2015)

5. Aprovar, si correspon, els Estatuts del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural
de Gallecs per adaptar-los a les modificacions legislatives. (Exp. 326/2015)

MOCIONS

6. Moció  del  grup municipal  del  PSC sobre el  finançament  de les  escoles  bressols
municipals. (Exp. 506/2015)

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 22 de desembre de 2014.

S'incorpora a la sessió la senyora Samon.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

2.  Acordar,  si  correspon,  l'aprovació  provisional  del  Pla  especial  en  sòl  no
urbanitzable de la Masia de Can Serra, redactat per l'arquitecta Susanna Escriu Vilalta

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i proposa
l'aprovació provisional del Pla especial en sòl no urbanitzable de la Masia de Can Serra, que
té per objecte identificar les condicions d'ús i d'ordenació de la masia de Can Serra, per
preservar-la  respectant  els  paràmetres  establerts  en  el  Pla  especial  de  protecció  del
patrimoni arquitectònic i  arqueològic urbanístic i  paisatgístic de Parets del Vallès i  el Pla
especial per a la protecció del sòl no urbanitzable.

L'esmentada masia se situa en zona urbanitzable en l'avinguda de Lluís Companys, número
26, al límit amb el sòl urbà de Parets del Vallès.

El conjunt edificat està format per un volum principal format per la masia de Can Serra,
datada de finals del segle XIV i destinada a habitatge familiar, a la qual es va afegir un
cobert adherit  a la façana nord i un altre a la façana oest destinat  a l'activitat  agrícola i
ramadera.

L'article 10 de la normativa que es porta a aprovació estableix que els usos admesos són els
definits a l'article 47 del Text refós de la llei d'urbanisme, concretament s'admeten en aquest
cas els usos agrícola,  habitatge familiar,  activitats de restauració,  establiment de turisme
rural i activitats d'educació en el lleure, artesanals i artístiques.

En data 22 d'abril de 2014 i amb número de registre 7409, es presenta el Pla Especial de la
Masia de Can Serra, redactat per l'arquitecta Susanna Escriu Vilalta i promogut pel senyor
Josep Maria Buxo Carreras, amb l'objecte de procedir a la seva reconstrucció i rehabilitació,
establint les condicions d'ús i ordenació de l'edificació de la Masia de Can Serra.

La masia de Can Serra es troba inclosa dins el  Pla especial  de protecció del  patrimoni
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arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de Parets del Vallès.

En sessió de la Junta de Govern de 30 de juliol de 2014 es va aprovar inicialment el Pla
Especial  en sòl no urbanitzable de la Masia de Can Serra, i  es va acordar sol·licitar els
informes als  organismes afectats  per  les  seves competències  i  sotmetre-lo  a informació
pública mitjançant la seva publicació en el BOP i en el diari Nou9.

A l'expedient consten els informes favorables de l'Agència Catalana de l'Aigua, del Consorci
per a la Defensa de la Conca del Besòs, del Institut cartogràfic i geològic de Catalunya, del
Departament de Territori i Sostenibilitat, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, i del Departament de Cultura, tots ells amb informe favorable.

Per l'exposat es proposa:

1. Aprovar provisionalment el Pla Especial en sòl no urbanitzable de la Masia de Can Serra,
redactat  per  l'arquitecte  Susanna Escriu  Vilalta  i  promogut  per  el  Sr.  Josep Maria  Buxo
Carreras, amb l'objecte de procedir a la reconstrucció i rehabilitació de la Masia i establir les
condicions d'ús i ordenació de l'edificació.

2. Trametre el Pla Especial i l'expedient administratiu  a la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

A continuació pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu
grup considera que la proposta és una iniciativa molt lloable i molt bona, no només pel fet de
ser una propietat privada, sinó que per al poble, la rehabilitació d'una masia, en aquest cas
la masia de Can Serra és una bona notícia per sí sola, perquè la masia i d'altres porten
molts anys en una situació de bastant deteriorament, perquè és molt difícil el manteniment
d'aquests espais i edificis, per aquest motiu qualsevol iniciativa que hi vagi en el sentit de la
recuperació del patrimoni és sempre una iniciativa positiva.

També és una iniciativa molt  lloable que s'hi  hagi instal·lat  l'escultor  Josep Plandiura en
l'habitatge.  L'esmentat  escultor  és  una  persona  molt  coneguda,  que  treballa  el  ferro  i
necessita  un espai  important.  És  un fet  molt  bo  que  aquests  espais  s'utilitzin  en  altres
activitats que no siguin les estrictament agrícoles i així permetre que tinguin un ús.

Si bé és veritat que l'edifici, com ha dit el regidor, està en el catàleg del patrimoni com a bé
d'interès local i el Pla general estableix una qualificació per la zona, que és zona de valor
agrícola, aquesta és la qualificació urbanística, que dins del Pla general els usos previstos a
la zona són usos d'habitatge, de granja, de viver, d'hivernacle, educatiu i lleure, relacionat
amb la natura. Aquests són els usos que té previst el sòl qualificat de valor agrícola en el Pla
general.

Tal com ja ha comentat el NOPP i altres grups en alguna comissió informativa que ha tingut
lloc, la qüestió a debatre és el tema dels usos i no pas el tema de la rehabilitació, ni de l'ús
per part d'un escultor, sinó el canvi d'usos que el Pla proposa i dintre dels usos, combinats
amb els del Pla general hi ha l'ús de restauració, és a dir de restaurant, també de turisme
rural com també s'ha dit, i d'activitats d'educació en el lleure artesanals i artístiques. El tema
dels usos és el que en certa manera els preocupa com ja ha manifestat. Valoren que els
usos van més enllà del Pla general.  No diuen que no es pugui canviar a través del Pla
especial, però sí que va més enllà del Pla general, i per aquest motiu s'hauria de debatre el
tema com a mínim amb els veïns, perquè tinguin coneixement dels canvis.

A vegades es diu que es fa un aparcament o s'asfalta un pàrquing perquè els veïns ho
demanen, doncs amb molt més motiu s'hauria de consultar amb els veïns la qüestió si es
porta  a terme una modificació  dels  usos del  Pla  general,  i  per  aquesta  raó al  NOPP li
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agradaria que es fes,  perquè els usos van més enllà del Pla general,  que actua com a
garantia dels ciutadans d'un poble i com una mena de constitució per al poble.

La senyora Martí repeteix que al seu grup li agradaria que abans de l'aprovació s'obrís un
debat amb els veïns. Pels motius exposats el NOPP s'absté.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que el seu grup està a favor i
defensa  qualsevol iniciativa particular, amb la voluntat de ser fidels als seus valors i principis
tal com sempre han remarcat. Qualsevol emprenedoria tindrà tot el seu suport, i en aquests
moments, més que mai si són conscients de la situació que pateix tothom.

CiU està a favor i dóna tot el seu suport a qualsevol iniciativa que s'engegui, que generi
recursos econòmics, que sigui capaç de generar llocs de treball, que sigui capaç de donar
vida i qualitat a la vila.

És  evident  que  parlen  d'un  edifici  catalogat  tal  com  ha  dit  d'interès  arqueològic  i
arquitectònic. Un edifici que cada vegada costa més de mantenir-lo i han de ser capaços
d'acompanyar-los i fer que la pròpia activitat que es desenvolupi sigui autosuficient i permeti
mantenir l'edifici i que tothom el pugui gaudir.

Dit això, sí que és cert com ha dit la portaveu del NOPP, que CiU si bé defensa tots aquests
valors i criteris que pròpiament han presentat i comentat, també han de ser curosos amb la
resta  de  veïns  i  tenir  la  capacitat  de  conjugar  els  interessos  particulars,  que  tenen  la
capacitat  de generar  tot  el  que  han comentat,  amb la  responsabilitat  de  salvaguardar  i
garantir el benestar de tots els veïns del costat.

Avui l'únic que es presenta és l'aprovació d'un Pla especial. En cap cas es presenta una
llicència d'activitats, per tant feta aquesta posició avança que CiU votarà a favor, encara que
demana que siguin molt curosos a l'hora de tramitar qualsevol llicència d'activitats, i aquí és
on han d'estar molt al damunt, per no perjudicar als veïns del voltant quan s'aprovi qualsevol
activitat.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que avui es repetiran tots
una mica, però va bé de recalcar el tema. El seu grup s'absté en aquest cas, ja que va ser
una de les reivindicacions exposades en la Comissió Informativa que l'Ajuntament es reunís
amb els veïns, ja que és important que es reuneixin al marge de l'exposició pública del tema,
perquè és obvi que és una obra que els pot afectar pel tema de l'aparcament, pel possible ús
que es doni en un futur dintre dels usos, que ara revisen i que per tant es podran dur a terme
a la masia.

És important que els veïns coneguin les noves perspectives que s'obren en la masia, ja que
alguns dels  veïns  hi  estan molt  aprop,  perquè l'edifici  està  ubicat  a  l'avinguda  de Lluís
Companys, i pot haver-hi una certa afectació depenent de l'ús que es faci.

ICV s'absté i veu amb bon ulls tot  el  que s'ha exposat.  És una masia inclosa dintre del
catàleg arquitectònic de Parets, que es manté, i celebren que tingui lloc el procés, i voldrien
que es convoqués una comissió informativa amb els propietaris per saber què volen fer. Els
usos estan oberts a moltes perspectives i esperen que s'adeqüin al que els propietaris li van
fer arribar d'un ús artístic, lúdic i no tant de negoci estrictament.

El seu grup veu amb bons ulls el pla, que a més afecta molt poquet al Pla general, només a
Can Cortés. ICV s'absté en espera que l'Ajuntament faci una exposició pública, es reuneixi
amb els veïns i expliqui els nous usos de Can Serra.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica
que quan demanin i tramitin les llicències d'activitats del sector tindran molt en compte les
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consideracions exposades en el Ple.

Reitera que la Junta de Govern de 30 de juliol de 2014 va aprovar inicialment el Pla Especial
en sòl no urbanitzable de la masia de Can Serra, que es va sotmetre a informació pública,
amb la corresponent publicació, en què normalment els veïns i els afectats de l'entorn són
coneixedors del tema.

La masia està dintre del catàleg del patrimoni, que és del segle XIV, i ara s'aproven una
sèrie d'usos, que permet la legislació, i l'Ajuntament és més restrictiu, ja que la legislació
permet més usos, que l'Ajuntament no ha inclòs.

Com recordaran, aquest és un punt que es va portar al desembre i es va decidir deixar-lo
sobre la taula per debatre el  tema amb les formacions del  plenari.  Es va convocar una
comissió especial per aquest tema. La propietat i el pla redactor del Pla especial van venir a
explicar les intencions del que es volia fer.

El tema de rehabilitar l'habitatge és per si els possibles alumnes de l'escultor es queden a
dormir. La pretensió no és convertir-lo en un hotel, i per aquest motiu es redueixen els usos.
S'han seguit els passos correctes, amb el període d'exposició correcte i quan sol·licitin la
llicència d'activitats continuaran amb el procés i segons el que vulguin fer s'obrirà novament
un nou tràmit d'exposició pública, i es contactarà i es parlarà amb l'entorn, com habitualment
fan en altres activitats.

La  presidència  remarca  que  els  grups  coincideixen  en  els  punts  claus,  que  ajuden  a
conservar i a mantenir espais referents de la història del municipi, que sempre és positiu i
que aporta un valor afegit.

El  seu desenvolupament també pot ajudar en altres aspectes i  sempre és positiu per al
municipi,  tothom hi  estarà  d'acord.  Com molt  bé  ha  dit  el  regidor,  ara  s'aprova  un  Pla
especial i a partir d'aquí la propietat tindrà la possibilitat amb els usos permesos de portar a
terme un pla d'activitats més concret, que com es fa sempre se sotmetrà als processos de
participació  durant  la  legislatura,  que  han  estat  bastant  comuns  per  obtenir  l'opinió
contrastada de tothom, que sempre és positiu, perquè al final és bo que en els territoris i en
els barris tothom opini en allò que es desenvolupi.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 12 (PSC, CIU, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions:  5 (NOPP, ICV)

Per tant,

Relació de fets

En data 22 d'abril de 2014 i número de registre 7409, es presenta el Pla Especial de la
Masia de Can Serra, redactat per l'arquitecte Susanna Escriu Vilalta i promogut per el Sr.
Josep Maria  Buxo Carreras,  amb l'objecte  de procedir  a la  reconstrucció  i  rehabilitació,
establint les condicions d'ús i ordenació de l'edificació de la Masia de Can Serra, i sol·licitant
la seva tramitació. Aquesta documentació va ser completada en data 8 de juliol de 2014.

L’àmbit  del  Pla  Especial  és  una  parcel·la  situada  en  sòl  no  urbanitzable  amb  front  a
l’avinguda Lluís Companys, número 26 de Parets del Vallès.

La masia de Can Serra es troba inclosa dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del municipi de Parets del Vallès, fitxa
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29, en el que es considera Bé Cultural d’Interès Local.

En sessió de la Junta de Govern de 30 de juliol de 2014 es va aprovar inicialment el Pla
Especial  en sòl  no urbanitzable  de la  Masia de Can Serra,  es  va acordar  sol·licitar  els
informes als  organismes afectats  per  llurs  competències i  sotmetre a informació  pública
mitjançant la seva publicació en el BOP i en el diari Nou9.

Consten  en  l'expedient  els  informes  favorables  de  l'Agència  Catalana  de  l'Aigua,  del
Consorci  per  a  la  Defensa de la  Conca del  Besòs,  del  Institut  cartogràfic  i  geològic  de
Catalunya,  del  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  del  Departament  d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i del Departament de Cultura, tots ells amb
informe favorable.

No s'han formulat al·legacions ni suggeriments en el termini d'informació pública, el qual va
ser ampliat d'acord amb el que disposa la disposició addicional desena del Text refós de la
Llei d'Urbanisme.

Per part dels serveis tècnics i els serveis jurídics municipals s'ha emès informa favorable a
la aprovació provisional del Pla especial i el seu trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Fonaments de dret

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, del Text refós de la Llei d'Urbanisme en relació als
plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable i la seva tramitació.

El text refós del PGO de Parets del Vallès, al qual la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va
donar conformitat en sessió de 22 de febrer de 2007

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic
del municipi de Parets del Vallès, fitxa 29, en el que es considera Bé Cultural d’Interès Local,
amb conservació del volum, les façanes, la coberta i l’era. 

Article  21  i  22  Llei  Bases  de  règim  Local,  en  relació  a  la  competència   del  Ple  de
l'Ajuntament per  a l'aprovació provisional del planejament derivat

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

1. Aprovar provisionalment el Pla Especial en sòl no urbanitzable de la Masia de Can Serra,
redactat  per  l'arquitecte Susanna Escriu Vilalta  i  promogut  per  el  Sr.  Josep Maria Buxo
Carreras, amb l'objecte de procedir a la reconstrucció i rehabilitació de la Masia i establir les
condicions d'ús i ordenació de l'edificació.

2. Trametre el Pla Especial i l'expedient administratiu  a la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

3. Notificar el present acord als interessats que consten en l'expedient.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3. Aprovar, si procedeix, la modificació dels Estatuts del Consorci Teledigital Mollet
per adaptar-los a les modificacions legislatives

Pren la paraula el secretari i llegeix i explica la proposta de  modificació dels Estatuts del
Consorci Teledigital Mollet per adaptar-los a les modificacions legislatives.
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Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions:  8 (NOPP, CiU, ICV)

Per tant,

Relació de fets

La Llei  27/2013,  de 27 de desembre,  de racionalització i  sostenibilitat  de l’Administració
Local  ha inclòs una nova Disposició Addicional Vint en la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(LRJPAC),  amb l’epígraf  “Règim Jurídic  dels  Consorcis”,  que  fixa  uns  nous  paràmetres
organitzatius per a aquest model organitzatiu.

Per la seva banda, la Disposició Transitòria Sisena de la LRSAL estableix un règim transitori
per a l'adaptació dels Estatuts, en establir que "els consorcis que ja estiguessin creats en el
moment de l'entrada en vigor  d'aquesta Llei  han d'adaptar els  seus Estatuts al  que s'hi
preveu el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei”.

D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures  de  reforma  administrativa  introdueix  novetats  per  als  consorcis  en  matèria  de
separació  dels  seus  membres  i  de  liquidació  dels  mateixos,  essent  que  també s’escau
procedir  formular  una  modificació  estatutària  per  tal  d’adaptar  els  estatuts  vigents  del
Consorci.

El Ple del Consorci en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2014 va aprovar per majoria
absoluta l'aprovació inicial  de la modificació dels Estatuts del Consorci,  donar trasllat  de
l'acord  a  les  corporacions  integrades al  Consorci  per  a  la  seva  ratificació  i  sotmetre  la
proposta a informació pública.

Fonaments de dret

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa.

L'article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la modificació dels
Estatuts del Consorci.

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

1.  Aprovar inicialment la modificació  els Estatuts del Consorci TELEDIGITAL MOLLET en
els termes següents:

A l’article 2, s’afegeix un nou apartat cinquè:

“5. De conformitat amb la disposició addicional vintena de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment  administratiu  comú,  el  Consorci  quedarà
adscrit, en cada exercici pressupostari i per tot aquest període, a
l’Administració pública que, referit a la situació en el primer dia de
l’exercici  pressupostari,  compleixi  amb  els  criteris  de  prioritat
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previstos en aquell precepte legal.

En el supòsit de que participin en el Consorci entitats privades sense
ànim  de  lucre,  en  tot  cas,  el  Consorci  quedarà  adscrit  a
l’Administració pública que resulti d’acord amb els criteris anteriors.

En aplicació dels criteris de prioritat abans esmentats, el Ple del
Consorci haurà d’acordar per a cada exercici pressupostari a quina de
les Administracions públiques participants s’adscriu el Consorci.”

A l’article 5, s’afegeix un paràgraf al final de l’article:

“...que li siguin aplicables a l’Administració pública participant a la
qual  s’adscrigui  el  Consorci  d’acord  amb  l’article  2.5  d’aquests
Estatuts.”

A l’article 16, es modifica el seu contingut i on deia:

“1.  La  selecció  de  personal  del  Consorci  es  farà  seguint  els
procediments previstos a la legislació vigent en matèria de personal.

2.  Podran  prestar  serveis  al  Consorci  personal  que  hi  adscrigui
qualsevol de les entitats membres, i també personal dels organismes o
societats  instrumentals  del  Consorci  d’acord  amb  el  que  disposa  la
normativa vigent.”

Ha de dir: 

“1. El personal del Consorci de nova incorporació podrà ser funcionari
o  laboral  procedent  exclusivament  d’una  reassignació  de  llocs  de
treball de les Administracions públiques membres del Consorci, sense
perjudici del que prevegi la normativa vigent en aquesta matèria per a
d’altres supòsits.

2.  La  selecció  de  personal  del  Consorci  es  farà  seguint  els
procediments previstos a la legislació vigent en matèria de personal.”

A l’article 20, es modifica l’apartat segon i on deia:

“2. El règim pressupostari i comptable s’adaptarà a les disposicions
vigents sobre règim local.”

Ha de dir:

“2. El Consorci, per a cada exercici pressupostari i per tot aquell
període, estarà subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i
control de l’Administració pública a la qual s’hi adscrigui el Consorci
d’acord  amb  els  criteris  de  prioritat  previstos  a  l’article  2.5
d’aquests Estatuts, sense perjudici de la seva subjecció a tot allò
previst  a  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.”

I es modifica l’apartat quart i on deia:
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“4. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el
de la comptabilitat pública i s’adaptarà a la normativa de règim local.
La  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmic-financera  i
pressupostària  pertocarà  a  la  Intervenció  Municipal  de  Comptes  de
l’Ajuntament membre que determini el Ple.”

Ha de dir:

“4. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el
de  la  comptabilitat  pública  i  s’adaptarà  a  la  normativa  de  règim
local.”

I s’afegeix un nou apartat cinquè:

“5.  La  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmic-financera  i
pressupostària pertocarà a la Intervenció de Fons de l’Administració
pública a la qual s’adscrigui el Consorci d’acord amb el previst a
l’article 2.5 d’aquests Estatuts. A aquest efecte, el pressupost del
Consorci haurà de formar part del de l’Administració pública a la qual
s’hi adscrigrui, s’haurà d’incloure en llur compte general, i s’haurà
de  formular  auditoria  de  comptes  anuals  sota  la  responsabilitat  de
l’òrgan de control de l’Administració pública a la qual s’hagi adscrit
el Consorci per a aquell exercici pressupostari.”

A l’article 21, es modifica el seu contingut i on deia:

“1. El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb
el  quòrum  assenyalat  a  l’article  13.6  d’aquests  Estatuts  o  per
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.

2.  L’acord  de  dissolució  determinarà  com  s’haurà  de  procedir  a  la
liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les
instal·lacions existents.

3. La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-
se comunicant-ho al President del Consorci, amb 6 mesos d’antelació,
sempre  que  l’entitat  que  es  separa  estigui  al  corrent  dels  seus
compromisos anteriors i garanteixi  la  liquidació  de  les  obligacions
aprovades fins al moment de la separació. 

4.  No  obstant  això,  les  entitats  consorciades  podran,  amb  l’acord
unànime  del  Ple,  obtenir  la  respectiva  separació  del  Consorci  en
qualsevol moment.

5. Les separacions o baixes d’entitats integrants del Consorci tindran
la  corresponent  constatació  en  l’annex  previst  en  l’article  3  dels
presents Estatuts i seran comunicades a aquelles administracions que
legalment  li  pertoquin  i,  en  qualsevol  cas,  al  Registre  d’Entitats
Locals de Catalunya.

6.El Ple del Consorci, prèvia audiència del membre afectat i amb el
quòrum referit al 13.6 dels presents Estatuts, podrà separar un membre
del Consorci en el cas d’incompliment reiterat de les seves obligacions
econòmiques  envers  el  Consorci  o  d’incompliment  greu  d’altres
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obligacions que tingui com a membre d’aquest.”

Ha de dir:

“1. El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb
el  quòrum  assenyalat  a  l’article  13.6  d’aquests  Estatuts  o  per
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.

També es produeix la dissolució per l’exercici de separació per part
d’algun dels seus membres, excepte que la resta de membres acordin la
seva  continuïtat  i  segueixin  formant-ne  part  almenys  dues
Administracions  públiques,  o  dues  entitats  o  organismes  públics
vinculats o dependents de més d’una Administració pública.

2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
L’acord de dissolució comprendrà el nomenament d’un/a liquidador/a, i
en  cas  de  manca  d’acord  en  la  persona  que  haurà  d’exercir  aquesta
funció ho serà qui faci les funcions d’administrador/a del Consorci.

El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci d’acord amb la participació que li correspongui en
el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint
en compte el criteri de repartiment. El criteri de repartiment serà el
corresponent al percentatge de participació aplicable a cada membre en
funció del previst a l’article 19.2 d’aquests Estatuts.

S’acordarà pel Consorci la forma i les condicions en què tindrà lloc el
pagament de la quota de liquidació en el supòsit que aquesta resulti
positiva.

El personal del Consorci s’adscriurà a l’Administració pública a la
qual  estigui  adscrita  el  Consorci,  per  aplicació  del  previst  a
l’article 2.5 dels Estatuts, en el moment de produir-se l’extinció i
liquidació de l’ens. En el cas, però, de treballadors/res que en virtut
de processos de reassignació d’efectius a què es refereix l’article
16.2 d’aquests Estatuts formessin part del Consorci, aquests retornaran
a la seva Administració pública d’origen seguint el procediment legal
previst a aquest efecte.

3. Les entitats consorciades podran acordar per majoria absoluta la
cessió  global  d’actius  i  passius  a  una  altra  entitat  jurídicament
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
assolir els objectius del Consorci que es liquida.”

A l’article 22, es modifica el seu contingut i on deia:

“En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre
els seus membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment,
respondran proporcionalment dels deutes contrets.”

Ha de dir:

“1. Les Administracions públiques participants del Consorci es podran
separar del mateix en qualsevol moment. Per a la resta d’entitats que
poguessin integrar el Consorci s’estarà al que preveu l’article 15 de
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la  Llei  15/2014,  de  16  de  setembre,  de  racionalització  del  sector
públic i altres mesures de reforma administrativa.

El dret de separació s’haurà d’exercir per mitjà d’escrit notificat a
la Presidència del Consorci.

2.  De  conformitat  amb  el  que  preveu  l’article  323  del  Reglament
d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, el membre que exerceixi el seu dret a separar-se del Consorci
haurà  d’estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  i
compromisos  anteriors  i  haurà  de  garantir  el  compliment  de  les
obligacions  i  compromisos  que  restin  pendents  i  que  s’haguessin
constituït en qualsevol data anterior al de l’efectiva separació del
Consorci.

3. L’efectiva separació del Consorci es produirà un cop determinada la
quota de separació, en el cas que aquesta resulti positiva, o un cop
s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa. El termini en què
s’haurà de fer efectiu el pagament o el cobrament del deute serà de com
a màxim tres mesos a comptar des de l’endemà en què s’hagi determinat
la quota de separació.

Per a la determinació de la quota de separació, si l’exercici del dret
de separació no comporta la dissolució del Consorci, s’aplicaran les
següents regles:

a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui
exerciti el dret de separació, d’acord amb la participació que
li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net,
d’haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte el criteri
de repartiment. El criteri de repartiment serà el corresponent
al  percentatge  de  participació  aplicable  a  cada  membre  en
funció del previst a l’article 19.2 d’aquests Estatuts.

b) S’acordarà  pel  Consorci  la  forma  i  les  condicions  en  què
tindrà  lloc  el  pagament  de  la  quota  de  liquidació  en  el
supòsit que aquesta resulti positiva, o un cop s’hagi pagar el
deute, si la quota resulta negativa.

4. Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració pública que ha
exercit el dret de separació, s’haurà d’acordar pel Consorci a quina de
les restants Administracions públiques o entitats o organismes públics
vinculats  o  dependents  d’una  Administració  pública,  que  romanen  al
Consorci se’ls adscriu el mateix d’acord amb el previst a l’article 2.5
d’aquests Estatuts.

5. Les separacions o baixes d’entitats integrants del Consorci tindran
la  corresponent  constatació  en  l’annex  previst  en  l’article  3  dels
presents Estatuts i seran comunicades a aquelles administracions que
legalment  li  pertoqui  i,  en  qualsevol  cas,  al  Registre  d’Entitats
Locals de Catalunya.

6. El Ple del Consorci, prèvia audiència del membre afectat i amb el
quòrum referit al 13.6 dels presents Estatuts, podrà separar un membre
del Consorci en el cas d’incompliment reiterat de les seves obligacions
econòmiques  envers  el  Consorci  o  d’incompliment  greu  d’altres

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                                                           11/44
www.parets.cat                   



Secretaria General

obligacions que tingui com a membre d’aquest.”

A la Disposició transitòria, es modifica el seu contingut i on deia:

“La durada del primer nomenament de membres a que es fa referència en
l’article  10  abastarà  fins  a  les  primeres  eleccions  locals  que  es
celebrin. “

Ha de dir:

“El personal del Consorci que a la data d’entrada en vigor de la Llei
27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’administració local, tingués la consideració de personal de caràcter
fix en la plantilla per haver superat el procés selectiu corresponent a
aquell  efecte,  continuarà  formant-ne  part,  sense  perjudici  del  que
esdevingui en aplicació del previst en aquests Estatuts per al cas de
dissolució del Consorci i del que preveu la normativa vigent aplicable
en matèria de personal.”

2. Sotmetre aquest  acord a  informació pública  per  un termini  de  trenta dies,  mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
el tauler d’anuncis de la corporació.

3. Tenir l’acord d'aprovació de la modificació dels Estatuts per definitivament aprovats si en
el període d’informació pública no es formulen al·legacions o suggeriments al respecte, i en
aquest supòsit  delegar en el Consorci la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva i el text
íntegre dels articles modificats en el  Butlletí  Oficial  de la Província i  l’anunci d’aprovació
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4. Aprovar, si escau, la modificació dels Estatuts per a la Defensa de la Conca del
Besós per adaptar-los a les modificacions legislatives

Pren la paraula el secretari i llegeix i explica la proposta de modificació dels Estatuts per a la
Defensa de la Conca del Besós per adaptar-los a les modificacions legislatives.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

El Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs compta amb uns Estatuts aprovats
per la seva Junta General en data 29 de febrer de 1988, els quals han estat modificats i
adaptats en successius acords. L’últim Text refós dels Estatuts va ser aprovat per Junta
General del 28 de febrer de 2012 i publicat al BOPB, el 4 d’abril de 2012, i ratificat pel Ple de
l’Ajuntament en data 17 de gener de 2013.

En  el  decurs  del  tràmit  d’aprovació  definitiva  i  entrada  en  vigor  de  la  modificació  dels
Estatuts va ser dictada la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local, la qual ha inclòs una nova Disposició Addicional Vint en la Llei
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment administratiu comú, amb l’epígraf “Règim Jurídic dels Consorcis”, que fixa nous
paràmetres organitzatius per a aquest model organitzatiu. 
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Per  la  seva  banda,  la  Disposició Transitòria  Sisena de  la  LRSAL estableix  un règim
transitori per a l'adaptació dels Estatuts, en establir que "els consorcis que ja estiguessin
creats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei han d'adaptar els seus Estatuts al
que s'hi preveu el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei”. 

D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures  de  reforma  administrativa  introdueix  novetats  per  als  consorcis  en  matèria  de
separació  dels  seus  membres  i  de  liquidació  dels  mateixos,  essent  que  també s’escau
procedir  formular  una  modificació  estatutària  per  tal  d’adaptar  els  estatuts  vigents  del
Consorci.

La  Junta  General  del  Consorci  per  a  la  Defensa  de  la  Conca del  riu  Besòs  en  sessió
ordinària celebrada el 10 de desembre de 2014, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la
modificació  dels  seus  Estatuts,  per  tal  d’adaptar-los  tant  a  la  Llei  27/2013,  de  27  de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local com a la Llei 15/2014,
de  16  de  setembre,  de  racionalització  del  Sector  Públic  i  altres  mesures  de  reforma
administrativa.

Igualment s’amplia l’àmbit d’actuació als municipis de la Tordera que ho sol·licitin, com ja
han  manifestat  alguns,  i  es  proposa  canviar  el  nom actual  pel  de  CONSORCI  BESÒS
TORDERA a partir  de l’aprovació definitiva i  entrada en vigor  de la  modificació.  També
s’actualitza el nombre de vots de la Diputació de Barcelona, que passa de 3 a 9 a causa de
l’augment de població,  de més de 500.000 habitants,  respecte d’aquells municipis de la
província no inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Fonaments de dret

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa.

L'article 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,  i 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la modificació dels
Estatuts del Consorci.

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

1. Aprovar  INICIALMENT l’expedient  de modificació  dels  Estatuts  del  Consorci  per  a la
Defensa de la Conca del Riu Besòs, aprovat en sessió de Junta General del Consorci del
dia 10 de desembre de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27
de desembre,  de racionalització i  sostenibilitat  de l’Administració Local (LRSAL) i  la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-
ne part del mateix a tots els efectes legals.

2. SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a efectes
de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de
Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

3. DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit
la iniciativa.

4. CONSIDERAR definitivament  aprovat  l’expedient  de  ratificació  de  la  modificació  dels
Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs pel cas que durant el
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període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

5. FORMULAR encàrrec al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs per tal que,
actuant  en  nom  i  representació  d’aquesta  entitat,  es  procedeixi  a  la  publicació  dels
corresponents  anuncis  d’aprovació  inicial  i  definitiva,  formuli  el  tràmit  d’audiència  als
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts,
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

6. TRASLLADAR del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs,
als efectes escaients.

Annex

<<ESTATUTS DEL CONSORCI  PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS   BESÒS
TORDERA

CAPÍTOL I
Disposicions generals  Constitució i Règim jurídic 

Article 1r. Constitució i denominació.

1.- D’acord amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local  (LRSAL)  la constitució de consorcis per la prestació de serveis locals ha de servir per millorar
l’eficàcia de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. En aquest sentit la constitució d’un consorci només podrà tenir
lloc quan la cooperació no pugui formalitzar-se mitjançant conveni i sempre què, en termes d’eficiència
econòmica, aquella permeti una assignació més eficient dels recursos econòmics.

2.- El Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, constituït l’any 1988,  passarà a denominar-se
a partir de l’aprovació definitiva d’aquests Estatuts CONSORCI BESÒS TORDERA. 

1  3.- Els Ajuntaments de la conca del Besòs que segueixen:

Aiguafreda
Badalona
Balenyà
Barberà del Vallès
Barcelona
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Canovelles
Cànoves i Samalús
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellcir
Castellterçol
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Figaró-Montmany
Granollers
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L'Ametlla del Vallès
La Garriga
La Llagosta
La Roca del Vallès
Les Franqueses del Vallès
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Martorelles
Matadepera
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
Montornès del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Parets del Vallès
Polinyà
Ripollet
Sant Adrià de Besòs
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Sant Martí de Centelles
Sant Pere de Vilamajor
Sant Quirze de Safaja
Sant Quirze del Vallès
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Martorelles
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Seva
Tagamanent
Vallromanes
Vilanova del Vallès
i de la conca de la Tordera (un cop aprovats definitivament aquests Estatuts):
més I el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, el Consell Comarcal del Vallès Oriental,
la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es constitueixen, per temps indefinit, amb
caràcter  voluntari  i  sota  la  denominació  de  Consorci  per  a  la  Defensa  de  la  Conca  del  riu  Besòs
CONSORCI BESÒS TORDERA (en endavant Consorci  o CDCRB), en consorci com a entitat pública de
caràcter associatiu i local, per a l'acompliment de les finalitats que s'expressen en els Estatuts i d'acord
amb la normativa local vigent. 

2 4 .- També podran incorporar-se al Consorci altres ens de l’administració local dins l’àmbit de la conca
del riu Besòs i de la conca de la Tordera.

3 5.- Aquest Consorci és una entitat local amb naturalesa administrativa i personalitat jurídica plena, que
figura inscrita en el Registre d’Ens Locals de Catalunya  i  que està reconeguda com  a Administració
actuant, en la seva condició d’Entitat Local de l’Aigua bàsica (ELA)  de sanejament en alta, per tant és un
consorci  constituït  amb  anterioritat  a  l’entrada  en  vigor  de  la  LRSAL,  al  qual,  no  obstant,   li  serà
d’aplicació el nou règim jurídic dels consorcis establert a la disposició addicional vigèsima de la Llei
30/1992,  de  26  de  novembre  de  règim  jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  procediment
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administratiu comú.

 4   6.- Mentre no es modifiquin les actuals circumstàncies dels seus membres,  aquest  Consorci estarà
adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la qual consolida  pressupostos a nivell comptable.

Art. 2n. Domicili.

El domicili social del Consorci serà l’Avinguda Sant Julià, 241 de 08403 Granollers. Qualsevol canvi de
domicili serà acordat per la Junta General del  CDCRB Consorci d'acord amb el que disposen aquests
Estatuts.

CAPÍTOL II
Règim funcional   

Art. 3r. Personalitat jurídica, Competències i àmbit territorial.

1.- El CDCRB tindrà naturalesa administrativa i personalitat jurídica plena per complir els seus objectius.
Aquest Consorci és una Entitat Local de caràcter associatiu, integrat per altres entitats  locals les quals en
tenen règims diferents pel que fa a l’atribució i gestió de les seves competències pròpies o delegades, no
obstant la depuració d’aigües és una de les matèries o serveis essencials reservats en favor de les Entitats
Locals segons l’article 86,2 de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local (LRBRL), igualment
atribuïdes per llei sectorial als ens locals, concretament a l’article 5 c) del Text refós de la legislació
d’aigües de Catalunya (TRLAC) DL 3/2003, de 4 de novembre. 

2.- Les competències delegades administratives del CDCRB a aquest Consorci en el seu àmbit d'actuació
seran les atribuïdes per la Llei als ens consorciats en el marc de la legislació aplicable, especialment en el
que fa referència a la LRSAL,  i ostentarà respecte a les mateixes les potestats de l'article 4 de la Llei 7/85
reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 8 de la Llei 8/87, Municipal i de Règim
Local de Catalunya., 
En l'àmbit de les seves competències i per tal d'assolir les finalitats i funcions que li són encomanades, el
CDCRB aquest  Consorci  podrà  adquirir,  reivindicar,  permutar,  gravar  o  alienar  tota  classe  de  bens,
celebrar convenis i contractes, executar obres, establir i explotar serveis i, en general, realitzar tots els
actes necessaris, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts , l’article 85 i 86 de la LRSAL, en relació al
ROAS i al TRLCSP.

3.- L'àmbit territorial d'actuació del CDCRB  d’aquest Consorci per a l'assoliment de les seves finalitats i
en l'exercici de les seves competències administratives serà el dels Ajuntaments consorciats. Això, sense
limitar  la  possibilitat  d’actuar  fora  l’àmbit  estricte  de  la  conca  del  Besòs  i  la  Tordera,  mitjançant
l’establiment d’acords amb altres ens competents d’acord amb el aquí previst.

Art. 4t. Finalitats del Consorci. 

 Les finalitats del CDCRB  d’aquest Consorci són les següents:

a) Possibilitar la coordinació i  impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el  CDCRB el
Consorci  i, també, amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per tal d’estudiar, proposar i implantar
solucions  que  satisfacin  les  necessitats  relacionades  amb  el  cicle  hidràulic  (:captació,  tractament,
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distribució, clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el medi fluvial (:aigües superficials i
subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general  i sense cap restricció, amb el medi ambient  urbà i
natural, mitjançant fórmules de coordinació i de  gestió compartida, evitant duplicitats administratives.

b) Col·laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions mediambientals urbanes
i/o naturals a la conca del Besòs l’àmbit d’actuació del Consorci,  fixant les línies que han de guiar l'acció
coordinada, i proposant, acordant i implantant els mecanismes d’actuació necessaris per tal d’assolir la
recuperació ambiental, la utilització sostenible dels recursos hídrics i el gaudi social del medi fluvial.

c) Aconseguir una economia creixent de recursos i  una millor assignació d'aquests a través d'accions
comunes  en l’execució  d’obres  i  en  la  prestació  de  serveis,  així  com en  les  gestions  de  compres,  de
personal, administrativa i qualsevol altra que afecti el bon funcionament del CDCRB d’aquest Consorci,
d’acord amb l’avaluació periòdica del cost efectiu dels serveis en el marc d’aplicació de la legislació
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

d) Col·laborar amb les autoritats competents en l'àmbit del medi ambient, tant de la Unió Europea com del
Govern Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com amb qualsevol d'altra entitat pública o privada.

Art. 5è. - Funcions del Consorci. 

Per acomplir les  seves finalitats,  en el marc de la coordinació i  de la  gestió compartida dels  serveis
consorciats, aquest Consorci  el CDCRB realitzarà entre altres, les funcions següents:

1.  Redactar estudis,  plans i  projectes de caràcter general  o concret  per tal  d'aconseguir les  finalitats
esmentades.

2. Establir mecanismes de control i col·laborar, tant amb els ens del Consorci com amb d'altres organismes
públics o privats, a fi de conèixer l'estat de la contaminació i els paràmetres de qualitat ambiental a la
conca.

3. Actuar com a òrgan d'execució de projectes i instal·lacions i dirigir, realitzar, contractar i fiscalitzar les
obres i accions corresponents.

4. Actuar com a òrgan de prestació de serveis, procedint al seu disseny, direcció, realització, contractació i
fiscalització.

5. Impulsar l'educació mediambiental urbana i/o natural i la participació social, amb el desenvolupament
de programes i activitats a nivell escolar, divulgatiu i especialitzat.

6.  Realitzar  totes  aquelles  gestions,  iniciatives  i  projectes  que  puguin  ésser  solucions  als  problemes
mediambientals naturals de la conca les conques.

7. Actuar, amb caràcter general, com a òrgan de representació dels ens del Consorci, dins les finalitats i
funcions relacionades.

Pel compliment de les seves finalitats i funcions, el Consorci podrà utilitzar qualsevol de les formes de
gestió  i  serveis  establertes  per  la  legislació  de règim local,  així  com qualsevol  forma de cooperació
interadministrativa  prevista  per  la  normativa,  amb  les  condicions  i/o  limitacions  que  estableixi  la
legislació aplicable.
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Art. 6è. Nivells d'actuació del Consorci.

1.- Tots els Ajuntaments i altres organismes del Consorci s'integren en un nivell bàsic que comporta la
realització per part del Consorci de les funcions assenyalades en els punts 1, 5, 6 i 7 de l'article anterior,
en el marc competencial que en funció del seu número d’habitants i dels seus indicadors d’estabilitat els hi
corresponguin.

2.- El Consorci definirà nivells específics d'actuació per a la realització d'altres funcions. Les condicions
amb les que es desenvoluparan aquestes funcions així com els Ajuntaments i organismes on es realitzin, es
recolliran en sengles annexes d'aquests Estatuts.

3.-  En el marc normatiu de la LRSAL i de la legislació sectorial,  el Consorci podrà rebre encàrrecs i
delegacions dels ens integrants i també subscriure convenis amb aquests o amb d’altres ens aliens per al
desenvolupament d’actuacions relatives a les seves finalitats i funcions. 

CAPÍTOL II
Règim orgànic

Art. 7è. Òrgans del Consorci.

1.- El Consorci es regirà pels òrgans següents:
a) La Junta general.
b) La Comissió de govern.
c) El President.
d) El Gerent.

2.- Podran, a més, crear-se Comissions informatives per a la preparació i  l'estudi dels assumptes que
corresponguin a la competència de la Junta general, i Comissions especials de caràcter transitori, per
entendre d'assumptes concrets.

Art. 8è. - La Junta general: Composició i atribucions. 

1.- La Junta general es l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci.
La Junta general estarà integrada per un representant de cadascun dels ens consorciats.
Els membres de la Junta general elegiran per majoria absoluta un President d'entre els Alcaldes membres i
fins a tres Vicepresidents d'entre la resta de representants.
Tant el President de la Junta com els Vice-presidents i  la resta de representants,  seran elegits per un
període de quatre anys i llur mandat coincidirà amb el període que duri el Consistori o òrgan de direcció
que els hi hagi encomanat l'esmentada representació.
En el cas que alguna de les persones que formin part de la Junta general cessés del seu càrrec o lloc en els
respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu càrrec en els òrgans del
Consorci i se li anul·larà la seva representació en aquest Consorci. el CDCRB. 
Podrà, en aquest cas, el municipi o organisme a on pertany, nomenar-ne una altra que la substituirà,
degudament facultada per l'Alcalde o el President de l'organisme a qui pertany. De la mateixa manera es
procedirà en cas de mort, malaltia, absència o dimissió d'algun membre de la Junta general.

2.- El valor del vot de cadascuna de les entitats consorciades estarà en funció de la relació següent:
Municipis de menys de 15.000 habitants: 1 vot.
Municipis entre 15.000 i 50.000 habitants: 2 vots.
Municipis entre 50.000 i 500.000 habitants: 3 vots.
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Municipis de més de 500.000 habitants: 9 vots.
Per als  municipis  amb aigües  vertents vessants a altres conques,  la  valoració del  vot  es  determinarà
d'acord amb els habitants residents a la conca les conques del Besòs i de la Tordera.
Consells Comarcals: 3 vots.
Diputació de Barcelona: 3  9 vots.
AMB Àrea Metropolitana de Barcelona : 9 vots.
Altres ens públics: 1 vot.

3.- Seran competències de la Junta general:

a) Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci.
b) L'aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la plantilla del personal del Consorci.
c) L'aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats realitzades.
d) Fixar les activitats del Consorci aprovant el programa quadriennal d'actuació.
e) Aprovar l'admissió o la separació dels ens  i/o  de les entitats consorciades i fixar-ne la participació
econòmica que els hi correspongui com a membres del Consorci.
f) Modificar els estatuts.
g) Aprovar el nomenament de Presidència i dels membres de la Comissió de govern.
h) Nomenar i separar el Gerent, a proposta de la Comissió de govern.
i) Nomenar el Secretari i l'Interventor del Consorci, a proposta del President.
i) La dissolució i la liquidació del CDCRB. d’aquest Consorci.
j)  L’exercici  d’accions  judicials  i  administratives,  la  interposició  de  recursos  i  la  defensa  en  els
procediments incoats contra el CDCRB aquest Consorci.
k)L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis.
l)  L'adquisició, disposició, administració i alienació dels béns i drets del Consorci.
m) L'aprovació de plans i projectes.
n) Aprovar les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi i la creació d'òrgans desconcentrats.,
amb les limitacions que, sobre el redimensionament del sector públic, la DA novena de la LRSAL imposa
als consorcis i demes ens adscrits.
o)  Acceptar  la  delegació  de  competències  i  l'encàrrec  de  gestió  i  de  funcions  fetes  per  altres
Administracions públiques diferents de les gestionades, amb les garanties previstes a l’article 57 bis de la
LRSAL  i d’acord amb els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
p) Ser  informada de les actuacions de la resta d'òrgans i de la gestió ordinària de l'organisme, i efectuar-
ne el seguiment.
q)  Ser  informada  dels  convenis  que  el  Consorci  hagi  de  formalitzar  amb  altres  persones  o  entitats,
públiques o privades.
r) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si s'escau dels serveis
que prestin.
s) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la  LBRL
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de l'entitat local amb
caràcter d'indelegable.

La Junta general  podrà delegar la competència per a l'adopció d'acords que no requereixin majories
qualificades en els altres Òrgans del Consorci.

Art. 9è.  La Comissió de govern: Composició i atribucions.

1.- La Comissió de govern estarà formada pel President, Vice-presidents i un sis representants per a cada
una de les subconques.  de la conca del Besòs més dos representants de la conca de la Tordera.

2.- Els vocals de la Comissió de govern es renovaran cada quatre anys.
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3.- Els membres de la Comissió de govern podran constituir-se com a grup de treball per tal de preparar
les decisions de la Comissió de govern en ple.
Les sessions de la Comissió de govern i de llurs grups de treball seran obertes a la resta de membres del
Consorci.

4.- Si per qualsevol de les causes regulades en aquests Estatuts, o prevista en la normativa que es cita com
a subsidiària, cessés algun vocal durant la vigència del seu mandat, es procedirà pels membres de la Junta
general de cada subconca a elegir el que hagués de substituir-lo, el qual exercirà el càrrec esmentat
durant el temps que faltés al seu antecessor per completar el seu període de gestió.

5.- Serà de competència de la Comissió de govern:

a) Organitzar els serveis tècnics i administratius.
b) Portar a terme les obres, serveis i altres actuacions conforme als plans i projectes aprovats.
c) Nomenar, premiar i corregir al personal  tècnic  i  administratiu,  a  excepció del Gerent, Secretari i
Interventor.
d) Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves bases d'execució, com
també l'adquisició de béns mobles, sempre que no exigeixi crèdits superiors als consignats.
e) Adoptar els acords d'adquisició, alienació i gravamen de béns.
f) Concertar operacions de crèdit.
g) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments.
h) Aprovar modificacions del Pressupost fins a un màxim del 10% de la Despesa total, donant-ne compte a
la següent sessió de Junta general.
i) La contractació sota qualsevol tipus de modalitat previstes a la normativa, havent d'ésser ratificades les
que comportin compromisos de consignacions pressupostàries plurianuals.
j) Establir les formes de gestió dels serveis objecte del Consorci.
k) Exercitar les accions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos del Consorci, en cas
d'urgència, tot donant-ne compte a  la Junta General en la seva primera reunió.
l) Proposar a la Junta general el nomenament de Gerent.
m) Rebre informació de les activitats que es  desenvolupin en  l’àmbit de la gestió del Consorci així com
trametre suggeriments als òrgans del Consorci en assumptes relatius a la gestió dels mateixos.
n) Delegar l'exercici de les seves funcions en el President i Vice-presidents o en el Gerent o en les entitats
consorciades.
o) Totes les que expressament li delegui la Junta General.
p) Definir  els nivells específics d'actuació del Consorci i proposar-los a la Junta General per a la seva
aprovació.
q) Les demès que li corresponguin, d’acord amb les disposicions legals vigents.

Art. 10è. Atribucions del President i Vice-presidents.

1.- Correspondrà al President:

a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Formar l'ordre del dia i convocar la Junta general i la Comissió de govern.
c) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor
compliment.
d) Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i de la gestió del pressupost.
e)  Representar,  judicialment  i  administrativa,  al  Consorci,  i  conferir  manaments  per  a  l'exercici  de
l'esmentada representació.
f) Exercir la competència sancionadora que correspongui al CDCRB aquest Consorci.
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g) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb el vot de qualitat.
h) Elevar a la Junta General la documentació i els informes que creurà oportuns.
i) Proposar a Junta general el nomenament de Secretari i Interventor.
i) L'adopció d'aquells acords relatius a les competències de la Junta general o de la Comissió de  govern
que, per   raons d'urgència, no poguessin esperar a la propera sessió que es celebri, a efectes de la seva
ratificació si s'escau.
j) Les que li delegui la Junta general o la Comissió de govern en matèria de llurs respectives competències.
k)  Qualsevulla  altres  atribucions  no  assignades  expressament  a la  Junta  general  o  a  la  Comissió  de
govern.
l) Tot allò no previst als presents Estatuts serà competència d'aquest òrgan.
m) Facultar, per delegació en els Vice-presidents, en alguns dels Vocals o en el Gerent, l'exercici de les
atribucions compreses en els apartats precedents.

2.- En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol mena del President, el substituirà un dels Vice-
presidents.

Art. 11è.  El Gerent: Nomenament i funcions.

1.- El Gerent serà nomenat per la Junta general a proposta de la Comissió de govern i el nomenament
haurà de recaure en una persona especialment capacitada per a aquest càrrec.

2.- Seran funcions del Gerent:

a) Exercir la gestió general i la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment de les seves
finalitats.
b)  Representar  el  Consorci  davant  les  administracions  públiques,  institucions,  entitats  i  particulars,
excepció feta de  la representació institucional i al més alt nivell. 
c) La coordinació amb els ens i entitats consorciades.
d) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, tot contractant el personal
i, en el seu  cas, acomiadant-lo.
e) Desenvolupar la gestió econòmica i disposar de recursos econòmics fins a la quantia que es fixi en les
Bases d'execució del pressupost.
f)  Portar a terme, dirigir  i  inspeccionar les  obres,  activitats  i  serveis  que realitzi  el  CDCRB  aquest
Consorci, conforme als plans i projectes aprovats.
g) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes.
h) Elaborar la proposta de pressupost, i també l'inventari, balanços, comptes de resultats, liquidacions i
comptes generals del Pressupost i sotmetre’ls a aprovació dels Òrgans corresponents.
i) Elevar a la Junta General la memòria de les activitats del Consorci.
j) Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part de la Secretaria i
per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans col·legiats.
k) Assistir a les reunions de Junta general i Comissió de govern amb veu, però sense vot.
l) Preparar la documentació que s'ha de sotmetre a la consideració de Junta general i Comissió de govern
i informar de tot el que calgui per l'adequat exercici de les seves competències.
m) Formular  al  President  del  Consorci  les  propostes  que cregui  oportunes  per  a  la  bona marxa  del
Consorci.
n) Contractar obres, serveis i  subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi del 5% dels
recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i sigui de durada inferior a un any.
o) Ordenar els pagaments.
p) Administrar els béns i el patrimoni del Consorci.
q) Establir el calendari i el programa  anual de les activitats del Consorci.
r) Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i les activitats del Consorci execució dels programes
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aprovats per la Junta general.
s) Rendir comptes de la seva gestió a la Junta General.
t) Actuar com a tresorer/a i disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i talons de forma
mancomunada amb el/la President/a del Consorci i amb l'Interventor/a general.
u) Proposar la plantilla de personal del Consorci, la relació de llocs de treball, i exercir la gestió ordinària
del  personal  del  Consorci,  signant  els  contractes  de  treball,  autoritzant  els  pagaments  de  nòmina  i
assentaments i  realitzant els altres actes necessaris per a la gestió del personal.
v) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords de la Junta
General.
w) Totes les  que expressament li  delegui la Junta General, el  President del Consorci,  la  Comissió de
Govern i les que resultin d'aquests Estatuts per a l'execució dels acords d'aquells Òrgans.

Art. 12è. Secretari i Interventor

1.- El Consorci estarà assistit de Secretari i d'Interventor que seran nomenats lliurement per la Junta.

2.- El Secretari del Consorci assistirà amb veu però sense vot a les reunions de la Junta general i de la
Comissió de govern i en farà les actes corresponents.
Igualment l'Interventor podrà assistir a les sessions de la Junta general i de la Comissió de govern, amb
veu però sense vot.

Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, la responsabilitat administrativa de
les quals està reservada a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional:
a) La de la secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, i la comptabilitat,
tresoreria i recaptació.

Art. 13è. Sessions.

1.- La Junta general celebrarà sessió ordinària com a mínim dues vegades l'any i sessió extraordinària
sempre que sigui convocada pel President o a proposta de la tercera part dels seus membres.

2.- La Comissió de govern es reunirà almenys una vegada cada tres mesos.

3.-  De  cada  sessió,  tant  de  la  Junta  general  com  de  la  Comissió  de  govern,  se  n'aixecarà  l'acta
corresponent.

4.- Les convocatòries de la Junta general es faran preferentment per mitjans electrònics, amb l’ordre del
dia acompanyat de la documentació que correspongui. Es notificaran a cadascun dels representants dels
organismes del Consorci amb una antelació mínima de deu dies.

5.- Les convocatòries de la Comissió de govern es faran de la mateixa forma que les de la Junta general,
però amb una antelació mínima de vuit dies.

6.- El temps mínim de convocatòria per a qualsevol sessió extraordinària serà de 48 hores.

7.- Pel càlcul dels quòrums necessaris per a la celebració de les sessions, es tindrà en compte el valor del
vot.
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Art. 14è. Acords.

1. - Els acords s'adoptaran per majoria de la meitat més un dels vots assignats als membres que es trobin
presents en el moment de la votació.

2. - Caldrà majoria absoluta per l'aprovació de:
a) Proposta de modificació dels Estatuts.
b) Concert d'operacions de crèdit.
c) Proposta d'integració o de separació d'entitats en el Consorci.
d) Proposta de dissolució i liquidació del Consorci.
e) Aprovació de pressupostos ordinaris i  especials, així com d'ordenances fiscals reguladores de preus
públics i taxes.

3.- Caldrà majoria qualificada dels dos terços per aprovar la incorporació d’altres ens de l’administració
local dins l’àmbit de la conca del Besòs d’aquest Consorci.

4.  -  Els  acords  que  impliquin  aportació  o  responsabilitat  econòmica  extraordinària  d'algun  dels
Ajuntaments o ens del Consorci requeriran la ratificació de les respectives Corporacions o dels òrgans de
govern respectius.

Art. 15è. La comptabilitat i els comptes.

1.- El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del CDCRB serà el de la comptabilitat pública local.
Aquest  Consorci  està subjecte  al  règim de pressupostació,  comptabilitat  i  control  de la  Administració
pública a la qual està adscrit, sense perjudici de la seva subjecció allò previst a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En tot cas, es portarà a efecte una
auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de l’òrgan de control de l’administració a la qual
estigui adscrit.  A efectes de consolidació comptable el Consorci deurà formar part dels pressupostos i
incloure’s en el compte general de l’administració pública d’adscripció.

2.- El CDCRB Aquest Consorci confeccionarà la liquidació del pressupost abans del dia primer de març
de l'exercici següent. L'aprovació de la liquidació del Pressupost correspon al President, previ informe de
l'Interventor, donant-ne compte a la Junta general en la primera sessió que celebri.

3.- El Compte General del Pressupost serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió de
govern, que actuarà com a Comissió especial de Comptes. S'exposarà al públic del termini reglamentari i
es sotmetrà a aprovació de la Junta general abans del dia 1 d'octubre.

4.- Per tot el relatiu al règim econòmic pressupostari i comptable, el CDCRB aquest Consorci es regirà per
les normes legals reguladores de la matèria aplicables als ens locals, quedant subjecte al control financer
de les intervencions dels ens consorciats i a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes.

Art. 17è 16è. Integració al Consorci.

La integració d'algun altre Ajuntament o organisme al Consorci s'autoritzarà per la Junta general, prèvia
sol·licitud per escrit de l'entitat que ho desitgi, expressant els motius de la seva voluntat de formar part
d’aquest  Consorci   del  CDCRB  i  aportant  certificació  de  l'acord  de  la  Corporació  corresponent
d'integració al Consorci i acatament dels seus Estatuts i normes reguladores restants.  En tot cas caldrà
verificar que l’ampliació del Consorci no posarà en risc la sostenibilitat financera del conjunt de l’entitat
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local de qui es tracta, així com la del propi Consorci.

Art. 18è 17è. Dissolució, liquidació i extinció  del Consorci.

1.- Aquest Consorci El CDCRB es dissoldrà per les causes següents:

a) Acord unànime de tots els que l'integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació d’aquest Consorci del CDCRB  en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta
dels seus membres.
e)  Dissolució  automàtica  motivada  per  l’incompliment  continuat  dels  objectius  d’estabilitat
pressupostària, deute públic i període mitjà de pagament a proveïdors.

2.-  L'acord  de dissolució  determinarà  la  forma en  què  hagi  de procedir-se  a la  liquidació  dels  béns
pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i instal·lacions existents. 1.-
La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas serà causa de dissolució el fet
que les finalitats estatutàries del Consorci s’hagin complert.
3.- La Junta General nomenarà un liquidador en el mateix acte que acordi la seva dissolució. A falta
d’acord, el liquidador serà el Gerent del Consorci.
4.- El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci d’acord
amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni net desprès de  la liquidació. El
criteri de repartiment tindrà en compte tant el temps de permanència com els diferents nivells d’integració
dels  seus membres així com també l’import de les aportacions que n’hagin efectuat  cadascun al fons
patrimonial del mateix i/o, en el seu cas, el possible finançament concedit cada any. 
5.- En el suposat que la quota de liquidació resulti positiva,  s’acordarà per la Junta General del Consorci
la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la mateixa.
6.- Les entitats consorciades podran acordar per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra
entitat   jurídicament  adequada,  amb la  finalitat  de  mantenir  la  continuïtat  de l’activitat  i  assolir  els
objectius del Consorci objecte de liquidació. 

Art. 16è 18è. Separació Causes i procediment per a l’exercici de dret de separació del Consorci i efectes. 

1. La separació d’algun dels membres s’autoritzarà sempre que estigui la institució dissident al corrent
dels seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.

1.- El dret de separació haurà d’exercitar-se mitjançant escrit notificat a la Junta general. A l’escrit es
farà constar el motiu en que es fonamenta  la demanda de separació, la formulació de requeriment previ
del seu compliment, així com  el transcurs del termini atorgat per a complir desprès de fet dit requeriment.
2.-  L’exercici  del  dret  de separació  produeix  la  dissolució  del  Consorci  llevat  que  la  resta  dels  seus
membres acordin la seva continuïtat i restin en el Consorci, al menys, dos Administracions, o dos entitats o
organismes públics vinculats o dependents de més d’una Administració.
3.- Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran les següents
regles:
a).- La quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu dret de separació es calcularà seguint
el criteri de repartiment recollit al punt 4 de l’article 17è. Donada la continuïtat de la prestació del servei
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per  part  del  Consorci,  dita  quota,  si  és  positiva,   restarà  limitada  a  l’import  anual  de  l’aportació
corresponent d’acord amb l’article 20è. La Junta general del Consorci aprovarà la forma i condicions en
que tindrà lloc el pagament de la quota de separació, en el suposat de que aquesta resulti positiva, així
com la forma i condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si
la quota és negativa.
L’efectiva separació del Consorci es produirà un cop determinada la quota de separació, en el suposat en
que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi abonat el deute, si la quota és negativa.
b).- Si el Consorci estigués adscrit, d’acord amb allò previst a la Llei, a l’administració que ha exercit el
dret de separació, la Junta General  haurà de decidir a quina,  de les administracions o ens restants,
s’adscriu de nou el Consorci.

2.- Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran retirar-se sense formular
avís previ amb sis mesos d'antelació i sense que existeixi acord vàlid de la Junta general que aprovi la
retirada de l'organisme consorciat. Aquest acord no es podrà portar a terme fins al final de l'anualitat
començada i/o fins que hagués acabat de pagar l'amortització dels serveis.

CAPÍTOL III
Règim econòmic-financer

Art. 19è. Recursos econòmics. 

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

a) Productes del seu patrimoni.
b) Rendiments de les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions.
c) Els ingressos provinents de sancions.
d) Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents Ordenances fiscals.
e) Col·laboracions, subvencions i donatius.
f) Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma que s'estipula en aquests
Estatuts o bé per la formalització de convenis concrets.
g) Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestreta.
h) Recursos provinents dels ingressos del Cànon de l’aigua, segons el Text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya-Decret legislatiu 3/2003.
i) Qualsevulla que pugui correspondre-li d'acord amb la legislació aplicable.

Art. 20è.- Aportacions dels ens consorciats.

1.- Les aportacions seran fixes per a tots els ens que integrin el Consorci, pel que fa al seu manteniment.
Per aquest concepte- el funcionament del Consorci- tots els Ajuntaments consorciats aportaran anyalment
0,012 EUR (abans 2.-PTA) per habitant, d'acord amb la rectificació anual del padró d'habitants de cada
municipi.
Per als municipis amb aigües vertents vessants a altres conques, l'aportació es determinarà d'acord amb
els habitants residents a la conca del Besòs i de la Tordera.
Els municipis de menys de 1.000 habitants aportaran una quota mínima de 12,00 EUR (abans 2.000.-PTA).

2.- L'aportació de  l'AMB l’Àrea Metropolitana de Barcelona  es fixa en 0,018 EUR  (abans 3.-PTA) per
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habitant i any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aquest organisme
formen part del Consorci.

3.- L'aportació de la Diputació de Barcelona es fixa en 0,018 EUR  (abans 3.-PTA) per habitant i any,
tenint en compte la suma dels habitants dels municipis, no inclosos en  l'AMB l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, que dins l'àmbit d'aquest organisme formen part del Consorci.

4.- Les aportacions dels Consells Comarcals es fixen en 0,006 EUR  (abans 1.-PTA) per habitant i any,
tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aqueixos organismes pertanyen a
la conca del Besòs i de la Tordera.

5.- L’aportació d’altres ens diferents dels anteriorment esmentats es concretarà en l’acord que n’autoritzi
la integració.

6.- Les aportacions descrites en els números 1, 2, 3 i  4 d'aquest article experimentaran anyalment les
variacions  que  es  derivin  del  pressupost  aprovat.  Aquestes  variacions  seran  aprovades  per  la  Junta
general en la sessió ordinària en que s'aprovi el pressupost anyal.

Art. 21è. Drets i taxes.

El Consorci se subrogarà a la facultat que correspon als ens consorciats per a la imposició de drets i taxes
per a la prestació dels serveis que estableixi i podrà, també, imposar drets i taxes per a l’exercici de les
seves funcions, prèvia aprovació de les ordenances fiscals preceptives.

Art. 22è. Garanties.

El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens associats en el termini assenyalat per a
fer-ho.  En el  cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el  termini  assenyalat,  el  Consorci
CDCRB està  facultat  per  a  sol·licitar  de  l’il·lustríssim senyor  Delegat  d'Hisenda  de  la  província  de
Barcelona, o de l'òrgan competent de la Generalitat, el pagament de l'aportació de l'ens deutor, carregant-
ho a les participacions en impostos liquidats que li corresponguin.

Art. 23è. Pla general d'actuació.

El Consorci desenvoluparà la seva activitat basant-se en un pla general d'actuació, la vigència del qual
s'entendrà al període que s'indiqui, i formularà un pressupost anyal.

Art. 24è. Règim jurídic.

Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre règim jurídic es contenen en la legislació vigent
i seran impugnables per la via administrativa i jurisdiccional, conforme a la legislació vigent.

Art. 25è. Contractació de personal. Personal

La provisió de places o contractació de personal estarà sotmesa a la normativa vigent en matèria de
personal. 
1.- Amb caràcter general el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent
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exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants. El seu règim
jurídic serà el de l’Administració pública d’adscripció.

2.- La plantilla d’aquest Consorci podrà estar integrada per qui no sigui personal funcionari o laboral
procedent de una reassignació de llocs de treball de les Administracions consorciades, ja que el mateix ha
estat constituït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LRSAL,  i també perquè el Consorci presta
serveis mínims i essencials dels referits a l’article 26, i 86.2 de LRBRL.

3.- En cap cas les retribucions del personal del Consorci podrà superar les establertes pels llocs de treball
equivalents de l’Administració pública d’adscripció. La massa salarial del personal laboral del Consorci
forma  part  integra  de  la  aprovada  anualment  por  la  Administració  d’adscripció,  i  com  a  tal  ha  de
respectar  els  límits  i  les  condicions  que  s’estableixin  amb  caràcter  bàsic  en  la  corresponent  Llei  de
Pressupostos Generals de l’Estat.

4.- Tal com estableix l’apartat 3 de l’article 104 bis de la LRSAL  ni el Consorci ni els seus organismes
dependents podran incloure en les seves plantilles llocs de treball  la cobertura dels quals correspongui a
personal eventual. 

5.-  Les retribucions en els contractes mercantils  i  d’alta  direcció del  sector públic  local  es  regularan
d’acord amb la DA 12 de la LRSAL, i la seva extinció no generarà cap dret a integrar-se en l’estructura de
l’Administració Local d’adscripció.

 
Disposició final

Les prescripcions d’aquests estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de
l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran automàticament modificades en el moment en
que es produeixi la seva revisió.

Igualment seran incorporats en sengles annexes els diferents acords assolits amb cada membre consorciat
sobre nivells específics d’actuació recollits al punt 2 de l’article 6è un cop aprovats pels seus respectius
òrgans.

En el cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència  d’aquest Consorci  del CDCRB per
introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments oportuns.

Les  modificacions  o  aclariments  derivats  de  la  revisió  operada  en  la  legislació  bàsica  de  l’Estat  o
l’autonòmica  d’aplicació  als  ens  locals  catalans  no  necessitaran  de  l’expressa  publicació  per  part
d’aquest Consorci del CDCRB ni dels ens consorciats.

La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altres àmbits, general o
sectorial,  s’entendrà  referida  a  les  successives  que  interpretin,  ampliïn,  condicionin,  substitueixin,
modifiquin o deroguin les vigents.
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ANNEX I
Composició de les subconques
del riu Besòs i de la Tordera

1. Mogent.
Sant Pere de Vilamajor.
Sant Antoni de Vilamajor.
Cànoves i Samalús.
Llinars del Vallès.
Cardedeu.
La Roca del Vallès.
Vilanova del Vallès.
Vallromanes.
Montornès del Vallès.

2. Congost.
Balenyà.
El Brull.
Seva.
Centelles.
Sant Martí de Centelles.
Aiguafreda.
Tagamanent.
Figaró-Montmany.
La Garriga.
L'Ametlla del Vallès.
Les Franqueses del Vallès.
Canovelles.
Granollers.

3. Tenes.
Castellcir.
Castellterçol.
Sant Quirze de Safaja.
Sant Feliu de Codines.
Bigues i Riells.
Santa Eulàlia de Ronçana.
Lliçà d'Amunt.
Lliçà de Vall.
Parets del Vallès.
Montmeló.

4. Riera de Caldes.
Gallifa.
Caldes de Montbui.
Sentmenat.
Palau-solità i Plegamans.
Polinyà.
Santa Perpètua de Mogoda.

5. Ripoll.
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Sant Llorenç Savall.
Matadepera.
Castellar del Vallès.
Sabadell.
Sant Quirze del Vallès.
Barberà del Vallès.
Badia del Vallès.
Ripollet.
Sant Cugat del Vallès.
Cerdanyola del Vallès.
Montcada i Reixac.

6. Besòs.
Mollet del Vallès.
Martorelles.
Santa Maria de Martorelles.
Sant Fost de Campsentelles.
La Llagosta.
Santa Coloma de Gramenet.
Barcelona.
Sant Adrià de Besòs.
Badalona.
Tiana.
Montgat.

7. Sèquia de Sils
Caldes de Malavella
Sils
Vidreres

8. Riera de Santa Coloma 
Santa Coloma de Farners 
Riudarenes 
Maçanet de la Selva
Massanes

9. Riera d’Arbúcies 
Arbúcies
Sant Feliu de Buixalleu

10. Riera de Breda
Riells i Viabrea
Breda

11. Riera de Gualba
Fogars de Monclús
Gualba
Campins

12. Riera de Vallgorguina
Vallgorguina
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13. Tordera 
Montseny
Sant Esteve de Palautordera 
Santa Maria de Palautordera
Vilalba Sasserra
Sant Celoni
Fogars de la Selva
Hostalric
Tordera
Palafolls
Malgrat de Mar
Blanes

ANNEX II
Actuació de sanejament en alta

Condicions:

1.- El CDCRB Consorci efectuarà el control d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram i
als col·lectors.

2.- El  CDCRB Consorci gestionarà el servei d'operació i manteniment de les obres i  instal·lacions de
sanejament en alta (col·lectors, bombaments i estacions depuradores).

3.-  El  CDCRB Consorci assumirà els  drets  i  obligacions com a Administració actuant en matèria de
sanejament en alta, segons allò que assenyala la normativa vigent.

4.- El CDCRB Consorci assumirà la titularitat de les obres i instal·lacions de sanejament en alta.

5.-  Els  Ajuntaments  i  organismes  de  la  relació  següent  reconeixen  la  competència  reguladora  i
sancionadora  d’aquest  Consorci  del  CDCRB  en  matèria  d'utilització  i  abocaments  a  la  xarxa  de
sanejament, d'acord amb el Reglament Regulador d'abocaments d'aigües residuals del Consorci CDCRB.

6.- Els Ajuntaments i organismes no s'obliguen a fer cap aportació econòmica al Consorci CDCRB com a
contraprestació d'aquesta actuació. 

Relació d'Ajuntaments i organismes:

Mogent.
Sant Pere de Vilamajor.
Sant Antoni de Vilamajor.
Cànoves i Samalús.
Llinars del Vallès.
Cardedeu.
La Roca del Vallès.
Vilanova del Vallès.
Vallromanes
Montornès del Vallès.

Congost.
Sant Martí de Centelles.
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Aiguafreda.
Tagamanent.
Figaró-Montmany.
La Garriga.
L'Ametlla del Vallès.
Les Franqueses del Vallès.
Canovelles.
Granollers.

Tenes.
Castellcir.
Castellterçol.
Sant Feliu de Codines.
Bigues i Riells.
Santa Eulàlia de Ronçana.
Lliçà d'Amunt.
Lliçà de Vall.
Parets del Vallès.
Montmeló.

Riera de Caldes.
Caldes de Montbui.
Sentmenat.
Palau-solità i Plegamans.
Polinyà.
Santa Perpètua de Mogoda.

Ripoll
Sant Quirze del Vallès.

Besòs.
Mollet del Vallès.
Martorelles.
Santa Maria de Martorelles.
Sant Fost de Campsentelles.
La Llagosta.

ANNEX III
Actuació de sanejament en baixa: Neteja i conservació de clavegueram

Condicions:

Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es concreten en els
documents de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o organisme.

Relació d’Ajuntaments i organismes:

Caldes de Montbui
Granollers
L’Ametlla del Vallès
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La Llagosta
Lliçà d’Amunt de Vall
Mollet del Vallès
Montmeló
Palau-solità i Plegamans
Parets del Vallès
Santa Eulàlia de Ronçana
Vallromanes

ANNEX IV
Actuació de sanejament en baixa: Gestió del servei municipal de clavegueram

Condicions: 
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es concreten en els
documents de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o organisme.

Relació d’Ajuntaments i organismes:

Cardedeu

-->>

5. Aprovar, si correspon, la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de l'Espai
d'Interès Natural de Gallecs per adaptar-los a les modificacions legislatives

Pren la paraula el secretari i llegeix i explica la proposta de  modificació dels Estatuts del
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs per adaptar-los a les modificacions
legislatives.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 24 de maig de 2012 va aprovar la modificació dels
Estatuts del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs aprovats pel Consell
Plenari del Consorci en la seva sessió de 27 de març de 2012, modificació ratificada per tots
els ajuntaments membres del Consorci, que no va ser finalment tramitada per la Generalitat
de Catalunya, per tal d'incorporar un seguit de modificacions.

Atesa la necessitat d’adequar els Estatuts del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural
de Gallecs  a les  modificacions  en el  règim jurídic  dels  consorcis  introduïdes per  la  Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i per
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa.

El Consell Plenari del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs en la seva
sessió d'1 de desembre de 2014 va acordar deixar sense efecte la modificació dels Estatuts
del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs aprovada pel Consell Plenari
en la seva sessió de 27 de març de 2012, i aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci
del  Parc  de  l’Espai  d’Interès  Natural  de  Gallecs,  que  incorpora  totes  les  propostes  de
modificació.
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Fonaments de dret

Els articles 12.1.a i 13.a dels Estatuts del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de
Gallecs.

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa.

L'article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la modificació dels
Estatuts del Consorci.

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

1. Deixar sense efecte la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès
Natural de Gallecs aprovada pel Consell Plenari en la seva sessió de 27 de març de 2012.

2. Modificar els Estatuts del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs en els
termes següents:

2.1. Nova redacció de l’article 1.1:

“1.1.  La Generalitat  de Catalunya,  mitjançant  el  departament competent  en matèria
d’ordenació del territori i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), i els municipis de Mollet
del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès,
Lliçà  de  Vall  i  Montcada  i  Reixac,  representats  pels  seus  respectius  Ajuntaments,
constitueixen  el  Consorci  del  Parc  de  l’Espai  d’Interès  Natural  de  Gallecs,  de
naturalesa  autonòmica  i  amb caràcter  voluntari  i  naturalesa  administrativa,  amb la
finalitat de dur a terme les actuacions que preveuen aquests Estatuts i d’acord amb allò
que estableix la legislació vigent en matèria de consorcis. 

El  consorci  resta  adscrit  a  l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  s’hi
relaciona mitjançant el departament competent en matèria d’ordenació del territori.”

2.2. Nova redacció de l’article 1.3:

“1.3. L’acord del Consell Plenari d’admissió de nous membres requerirà el vot favorable
de dues terceres parts del total dels vots ponderats dels membres de dret, i comportarà
l’establiment del seu percentatge de participació.”

2.3. Afegir un apartat 4 a l’article 1:

“1.4. L’Incasòl deixarà de ser membre del Consorci a tots els efectes en la data que
procedeixi a la cessió dels terrenys de la seva propietat referits en l’article 19 del Pla
Director de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs al Consorci.”

2.4. Nova redacció de l’article 3.2:

“3.2. Tanmateix aquest àmbit podrà ser ampliat amb la incorporació d’espais contigus,
per a la qual cosa caldrà l’acord del Consell Plenari adoptat amb el vot favorable de la
majoria absoluta del total dels vots ponderats dels seus membres de dret.”
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2.5. Nova redacció de l’article 4: 

“Article 4. Domicili

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

2.6. Nova redacció de l’article 9.1:

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

a)  Quatre  representants  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  designats  pel  titular  del
departament competent en matèria d’ordenació del territori, amb un vot ponderat de
tres vots per cada representant.

b) Quatre representants de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

c)Tres representants de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

d)Un representant de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

e)Un representant de l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

f)Dos representants de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

g) Un representant de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.”

2.7. Nova redacció de l’article 10.1:

“10.1.  El/La  president/a  serà  el  conseller/a  del  departament  competent  en  matèria
d’ordenació del territori, o la persona que aquest designi mitjançant resolució.”

La  vicepresidència  primera  serà  un  dels  representants  en  el  Consell  Plenari  de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a l’elecció d’aquest, la vicepresidència segona serà
un dels  representants  en el  Consell  Plenari  de l’Ajuntament  de Santa Perpètua de
Mogoda, a l’elecció d’aquest, i la vicepresidència tercera serà el representant d’un altre
ajuntament consorciat en el Consell Plenari que la resta d’ajuntaments participants en
el Consorci proposin.”

2.8. Nova redacció de l’article 10.3:

“10.3. Les vicepresidències substituiran pel seu ordre de prelació la Presidència en
totes les seves funcions en casos de malaltia, absència o vacant.”

2.9. Nova redacció de l’article 11.1:

“11.1. El Consell Plenari es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat semestral per
tractar  els  assumptes  de  la  seva  competència.  En  sessió  extraordinària,  totes  les
vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria de la Presidència, o bé a proposta de
la tercera part del total dels vots ponderats dels seus membres.”
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2.10. Nova redacció de l’article 11.4:

“11.4. En tot allò no previst en aquests estatuts respecte al funcionament del Consell
Plenari, s’aplicarà supletòriament la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu comú pel funcionament dels òrgans col·legiats.”

2.11. Nova redacció de l’article 13:

“Article 13. Règim d’adopció d’acords

Els acords s’adoptaran per la majoria del vot ponderat dels membres que es trobin
presents en el moment de la votació. En cas d’empat el vot del President del Consorci
tindrà caràcter diriment.

No obstant, requerirà l’acord del Consell Plenari amb majoria de dos terços del total
dels vots ponderats del nombre legal dels seus membres en els supòsits següents:

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

Es podrà delegar el vot en favor d’un altre membre del Consell Plenari. La delegació de
vot s’haurà de comunicar per escrit a la Secretaria abans de començar la sessió.”

2.12. Nova redacció de l’article 14.3:

“14.3. Els seus membres, així com els suplents que els substitueixen en els casos
d’absència,  de  vacant,  de  malaltia,  o  per  qualsevol  altra  causa  justificada, seran
designats  pel  president  del  Consorci,  a  proposta,  si  s’escau,  de  les  entitats
consorciades.

La suplència s’haurà de comunicar per escrit a la Secretaria abans de començar la
sessió.”

2.13. Nova redacció de l’article 15.1:

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

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

2.14. Nova redacció de l’article 20:

“Article 20. Règim del personal

20.1. El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la
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Generalitat de Catalunya. Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir
d’una reassignació de llocs de treball de les administracions consorciades. No es pot
contractar personal laboral fix.

20.2. Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, es pot contractar personal laboral
temporal.”

2.15. Nova redacció de la lletra a) de l’article 24.1:

“a)  Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el  departament  competent  en  matèria
d’ordenació del territori i l’INCASÒL, el 51%.”

2.16. Nova redacció de l’article 24.3:

“24.3. El Consell Plenari del Consorci, mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable
de les tres cinquenes parts del total dels vots ponderats dels seus membres de dret,
podrà modificar les aportacions dels ens consorciats i aprovar-ne d’extraordinàries. En
aquests  supòsits  serà necessària  la  ratificació  expressa dels  corresponents  òrgans
dels  ens  consorciats,  i  en  el  supòsit  que no es  donés  aquesta  ratificació,  restaria
suspesa la participació en el Consorci de l’ens afectat.”

2.17. Nova redacció del títol i de l’apartat 1 de l’article 25:

“Article 25. Règim pressupostari

25.1.  El règim pressupostari  aplicable al  consorci  és el  que determina la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i als
criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de
pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.”

2.18. Nova redacció de l’article 26:

“Article 26. Comptabilitat i fiscalització del Consorci

26.1.  El  règim  comptable  aplicable  al  Consorci  és  el  que  disposa  la  normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les
instruccions  i  normativa  de  desplegament  que  dicti  la  Intervenció  General  de  la
Generalitat de Catalunya.

26.2. El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del
control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, a la normativa reguladora de les
finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.”

2.19. Nova redacció de l’article 28.:

28.1.  Els  ens  consorciats  podran  separar-se  del  Consorci, d’acord  amb  allò  que
disposa la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, o disposicions legals vigents que siguin d’aplicació
en cada moment, sempre que es donin les condicions següents:

a) Que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions anteriors amb el
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Consorci. 
b) Que garanteixin el compliment de les obligacions pendents. 

28.2. Un cop rebuda la comunicació de l’exercici del dret de separació per part d’un
dels membres del Consorci, caldrà que el Consell Plenari es reuneixi per tal d’acordar
la continuïtat del Consorci i impulsar les modificacions estatutàries i pressupostàries
oportunes; o, eventualment, per al supòsit que no s’acordés la continuïtat del Consorci,
procedir a la seva dissolució.

28.3. Calculada la quota de separació que correspon al membre que ha exercit el seu
dret de separació, el Consell Plenari haurà d’acordar la forma i les condicions del seu
pagament.

28.4. L’efectiva separació del Consorci del membre que ho hagi demanat només es
produirà una vegada que la quota de separació estigui determinada, en el cas que la
quota sigui positiva, o una vegada que s’hagi pagat el deute, en el cas que la quota
sigui negativa

2.20. Nova redacció de l’article 29:

“Article 29. Dissolució del Consorci

29.1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

a) Per acord unànime dels ens consorciats. 

b) Per separació d'algun o alguns dels seus membres, llevat que la resta de membres
acordin  la  seva  continuïtat  i  segueixin  formant  part  del  Consorci,  al  menys,  dues
Administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de més
d’una Administració, de conformitat amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/2014,
de 16 de setembre.

c) Per impossibilitat d'assolir els seus objectius. 

d) Per incompliment de l'objecte. 

e) Per transformació del Consorci en un altre ens.

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

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

3. Sotmetre aquest  acord a  informació pública  per  un termini  de  trenta dies,  mitjançant
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anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
el tauler d’anuncis de la corporació.

4. Tenir l’acord d'aprovació de la modificació dels Estatuts per definitivament aprovats si en
el període d’informació pública no es formulen al·legacions o suggeriments al respecte, i en
aquest supòsit  delegar en el Consorci la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva i el text
íntegre dels articles modificats en el  Butlletí  Oficial  de la Província i  l’anunci d’aprovació
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

MOCIONS

6. Moció del grup municipal del PSC sobre el finançament de les escoles bressols
municipals. (506/2015)

Pren la paraula el secretari i llegeix  la part dispositiva de la moció  del grup municipal del
PSC sobre el finançament de les escoles bressols municipals.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup vota a favor, ja
que  el  tema  de  l'ensenyament  a  l'igual  que  tothom  per  al  seu  grup  també  és  una
preocupació  i  una prioritat,  però  a  vegades tenen la  sensació  que el  grup Socialista fa
electoralisme d'un tema tan sensible, per aquest motiu està bé tornar a recordar una mica
quin és l'origen dels problemes econòmics que té actualment la Generalitat i dels problemes
de solvència i de diners.

La  Generalitat  va  arribar  a  un  acord  amb la  Diputació  de  Barcelona,  perquè  siguin  les
diputacions les que efectuïn el pagament de les escoles bressol.

Han mantingut converses tant amb la Generalitat com amb la Diputació, i la Generalitat va
dir que es prioritza el pagament de l'ensenyament obligatori i que les diputacions pagaran
les escoles bressol i és tanta la preocupació en aquest sentit, que a més a més per primera
vegada a la història resulta que hi ha un acord de darrera hora entre CiU i ERC, pel qual
dotaran una partida al  pressupost  de 5.000.000 € per  a beques de menjador  per  a les
escoles bressol, cosa que no s'havia fet mai.

A vegades  també  han  de  ser  conscients  una  mica  de  les  dificultats  i  si  saben  que  la
Diputació pagarà els diners, que són els mateixos que l'any passat, CiU no troba lògic que
es posi en dubte que la Diputació no els pagarà, perquè bé que aquest mateix Ajuntament
demana subvencions a la Diputació per pagar el Casal de Joves, entre d'altres, i no posa en
dubte que cobrarà la subvenció. Posar en dubte que la Diputació no pagarà els diners de les
escoles bressol, sincerament CiU no ho troba bé, i ho troba electoralista.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i  exposa que no és una moció
electoralista quan des del 2011 la Generalitat incompleix una llei. No és la primera vegada
que en el  Ple s'adopta una moció d'aquest  tipus,  tant  de la  seva formació com d'altres
formacions polítiques, per tant no és un tema electoralista. El PSC no és el que ha decidit
adjudicar 0 € en el pressupost de 2015 de la Generalitat. Reitera que no és electoralisme,
sinó una realitat i és una realitat greu.

Com ja  van comentar  és  cert  que la  Generalitat  de  forma unilateral,  incomplint  una llei
aprovada  pel  Parlament  de  Catalunya,  desvia  una  part  del  finançament,  perquè  el
compromís per llei són de 1.800 € per usuari a l'any i la Generalitat li passa 875 € a la
Diputació per nen a l'any,  gairebé 1.000 € menys,  import  que han d'afrontar les arques
municipals, perquè el cost no s'ha reduït. Per tant no és electoralisme. Una llei aprovada pel
Parlament de forma unilateral no es pot saltar.
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Tots són conscients de les dificultats, però quan un governa ha de marcar prioritats. Si ell
governés segurament les prioritats serien diferents que les del govern de CiU en aquests
moments. És un tema de prioritats i no entra dintre de les prioritats de la Generalitat el tema
de les escoles bressol  i  altres,  i  en canvi  continuen finançant  l'educació en les escoles
privades, encara que és igual i no vol entrar en aquest tema, sinó que al final el que es
malmet són les arques municipals, perquè els 875 € que en un moment donat els donarà la
Diputació de Barcelona, com que no té una màquina de fer diners, els deixarà de donar en
altres  ajuts  que  destinava  als  municipis,  perquè  la  Xarxa  el  que  principalment  feia  era
subvencionar i ajudar els municipis i si destina diners dels seus pressupostos a pagar deutes
que no assumeix la Generalitat vol dir que rebran menys diners, per una banda o per una
altra deixen de rebre 1.800 €.

El que es demana és que la Generalitat assigni una partida als pressupostos, perquè la llei
està aprovada i per tant s'ha de complir la llei de 0 a 3 anys, el finançament a tres parts,
Generalitat, municipis i famílies. Les famílies la compleixen, l'Ajuntament compleix la seva
part i també la que no assumeix la Generalitat, per tant sí que tenen unes mancances. Això
ho entenen tots i no és un tema electoralista. Els pressupostos es debaten ara i es demana
que la Generalitat que inclogui aquest tema en les seves partides.

Intervé per al·lusions el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el més important és
que les administracions vagin de la mà i quan les administracions van de la mà i si una no
dota i posa una partida en el pressupost, la posa l'altra i la qüestió és que acabin arribant els
diners, els que siguin, i quants més millors.

La llei dels 1.800 € per alumne i any els ha portat a la situació que els ha portat, perquè
segurament en aquell moment durant 1 o 2 anys va ser possible, però tots saben que ara
això és inviable, fet que ha portat a hipotecar el present i el futur.

Intervé la presidència i indica que és un debat al qual estan abocats a no entendre's. El PSC
no entén l'argument de CiU, ja que els 1.800 € són una prioritat, i si els esforços van cap a
una banda, evidentment no van cap a una altra i com és un debat entre les dues formacions,
és un debat  difícil  trobada. En qualsevol cas la moció presentada pel PSC s'aprova per
unanimitat.

Per tant,

Moció  del  grup  municipal  del  PSC  sobre  el  finançament  de  les  escoles  bressols
municipals

Antecedents

La important xarxa pública d'escoles bressol amb que compta en l'actualitat el nostre país té el
seu origen en una iniciativa legislativa popular que va ser atesa pel Parlament de Catalunya a
través de l'aprovació de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, per a la creació de llars d'infants de qualitat.
EI  compliment d'aquesta llei  és el  producte d'un pacte legislatiu que respon a unes clares i
fonamentals necessitats educatives, socials i de conciliació laboral a Catalunya.

Catalunya compta amb el llegat històric de les escoles bressol municipals, implantades en més
de 500 municipis entre les que s'hi troben els tres centres de titularitat municipal de Parets del
Vallès. És un important servei que es dóna a la ciutadania per tal de garantir el desenvolupament
integral dels nens i les nenes del nostre poble, revertint d'una manera directa sobre el seu futur i
més  concretament  sobre  el  resultat  del  seu  ensenyament  de  caràcter  obligatori.  Així  ho
demostren i recullen els informes dels experts quan consideren que l'educació dels infants del 0-
3 anys són una de les mesures imprescindibles per a garantir l'èxit escolar d'un país.

Significa doncs una aposta ferma per a la prevenció en termes de necessitats educatives però
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                                                           39/44
www.parets.cat                   



Secretaria General

també per a la cohesió social de diversos col·lectius de la nostra societat. Els centres educatius
públics  realitzen  una  important  tasca  en  benefici  dels  fills  i  les  filles  de  les  famílies  més
desafavorides,  aportant  un  important  valor  a  les  mesures  d'igualtat  d'oportunitats  i  de
compensació de bagatges i entorns amb mancances econòmiques i/o culturals.

Fets i arguments

L'eliminació  de  la  partida  destinada  al  finançament  de  les  escoles  bressols  de  titularitat
municipal,  en  el  projecte  de  pressupost  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  l'any  2015,  no
solament culmina l'incompliment  continuat  des de l'any 2011 de les obligacions i  els  acords
signats entre el govern de la Generalitat i les entitats municipalistes en relació al finançament de
les  escoles  bressols  municipals,  sinó  que  significa  una  total  desinhibició  de  les  seves
responsabilitats i una certa manca de sensibilitat reiterada vers la política educativa per part de
l'executiu d'aquesta institució.

Entenem que la xarxa d'escoles bressol municipals depenent dels ajuntaments s'han de finançar
segons la normativa a parts iguals entre Generalitat, consistoris i famílies i per tant cal deixar
sense efecte el sistema implementat unilateralment el 2011 pel Departament d'Ensenyament,
que  en  tornes  de  pagar  1.800  euros  anuals  per  plaça,  va  decidir  reduir  la  seva  aportació
progressivament fins arribar a no aportar ni un sol Euro en l'actualitat.

És evident que aquesta decisió del govern de la Generalitat genera un dèficit important en les
finances  municipals,  però  també amenaça notablement  amb la  necessitat  d'incrementar  les
quotes a les famílies usuàries del servei de les escoles bressols.

Afirmen que l'educació és un element estratègic i prioritari de qualsevol acció política que vulgui
avançar en la consecució d'una societat molt més formada i cohesiona. És per això que el món
municipal reclama a la Generalitat de Catalunya la lleialtat institucional que mereix un tema com
aquest i poder garantir d'una manera immediata el finançament de les escoles bressol, atenent
al marc competencial i de col·laboració entre administracions que regula la Llei d'Educació de
Catalunya.

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

1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que torni a incloure en el Pressupost del
Departament d'Ensenyament per l'any 2015, una partida específica i amb la suficient dotació
econòmica per fer front al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal tal i com
estipula la Llei d'Educació de Catalunya d'acord amb les competències exclusives atribuïdes a la
Generalitat en educació infantil en el marc de l'Estatut de Catalunya.

2. Demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el compliment dels
acords signats amb les entitats municipalistes (ACM i FMC) pel que fa el finançament de les
escoles bressols municipals incomplerts des de l'any 2011.

3. Demanar  al  Departament  d'Ensenyament  el  pagament  del  deute  de  les  quantitats  ja
justificades i acceptades dels exercicis anteriors, relatives al finançament de les escoles bressol
de titularitat municipal de Parets del Vallès.

4. Reclamar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat  de Catalunya, que rectifiqui  la
seva actitud continuada pel  que fa al menyspreu reiterat vers la política educativa i  el  marc
competencial de la LEC, pel sosteniment de les escoles bressol.

5. Donar  trasllat  d'aquest  acord  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Departament
d'Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar de Parets del Vallès i
a totes les AMPA de les escoles bressols municipals de la localitat.
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7. PRECS I PREGUNTES

7.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i demana informació respecte al
que  ha  passat  al  pàrquing  del  cementiri,  perquè  han  vist  que  a  pocs  dies  d'haver-se
inaugurat l'obra s'ha aixecat i s'ha arrancat tot i s'ha substituït per un asfalt nou. Pregunta
què ha passat i qui pagarà les despeses, ja que les despeses són importants, perquè es
tracta d'una capa de rodadura. També pregunta qui és el tècnic que dirigia l'obra.

7.2. La senyora Martí explica que en relació al Parc de la Linera, que és un dels parcs més
utilitzats del poble i que des de fa un temps està deteriorat, sobretot la gespa i el tema de
l'aigua. Seria necessari actuar en aquest espai abans que els costos de reposar el que s'ha
fet  malbé  siguin  molt  elevats.  S'hauria  d'incrementar  el  manteniment  i  realitzar  millores
perquè no es degradi encara més, pel fet que s'utilitza molt, i és un espai agradable i bonic i
no els agradaria que arribés a una situació de deteriorament difícil de recuperar.

7.3. La senyora  Martí  prega que se'ls  faciliti  una memòria  de la  Policia  Local  de 2014.
Suposa  que  aquest  document  existeix  i  els  agradaria  que  se'ls  fes  arribar  per  obtenir
informació fonamental de les activitats de la Policia.

7.4.  La senyora Martí  explica que el  NOPP ha demanat  reiteradament  que l'Ajuntament
disposés d'una plaça d'arquitecte municipal. És una plaça que es va suprimir del catàleg de
llocs de treball, i que s'ha creat amb posterioritat i ara han tingut coneixement que s'ha obert
la convocatòria d'una plaça d'arquitecte, a mitja jornada, i una plaça d'economista.

Tot i que vol deixar constància de la necessitat que la plaça d'arquitecte és molt important i
que el NOPP l'ha reivindicat reiteradament, la convocatòria de les esmentades places a tres
mesos  de  les  eleccions  municipals  no  sembla  gaire  adient  i  malgrat  la  necessitat,  els
agradaria que a causa de la  proximitat  electoral  s'endarrerissin les dues convocatòries i
s'esperés a posar-les en marxa després de les eleccions. Repeteix que el motiu no és que
no creguin en la necessitat de les places, sinó pel tempo en el qual estan convocades.

7.5. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que abans de començar a
realitzar les preguntes, demana si és possible repartir-se-les entre dos regidors.

La presidència respon afirmativament.

El senyor Martín indica que seguint una mica amb el tema de la moció presentada pel PSC,
vol fer dues preguntes al respecte situades aquí a Parets.

Pregunta de quantes places d'escoles bressol disposa actualment Parets i quantes estan
ocupades.

7.2. El  senyor  Martín  indica  que  respecte  al  pàrquing  del  cementiri  va  ser  CiU  qui  va
comentar al regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, que hi havia un parell de forats, a la
setmana justa d'acabar les obres, arran d'uns comentaris d'uns veïns. Celebren la celeritat
en arreglar-lo tot plegat.

De l'explicació que es va donar sobre que la reparació no costaria ni un euro perquè era un
tema de l'empresa que va executar l'obra, ha de dir que hi ha una persona que treballa a
l'Ajuntament via capítol II, que fa el control i el seguiment de les obres. En aquest pressupost
se li ha augmentat l'import que se li pagava, entenien que era perquè hi havia major volum
d'obres, aquesta persona havia de realitzar el control i el seguiment. En tot cas demana
explicacions a la persona que va recepcionar l'obra, sobre què va certificar i per què.

7.3. Pren la  paraula  el  regidor  de CiU,  el  senyor  Urtusol,  i  exposa  que aquest  cap de
setmana  Parets  ha  celebrat  la  seva  Festa  Major  d'Hivern  i  tots  els  presents  s'han  de
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congratular de com ha anat la festa. Des del punt de vista del seu grup i per la participació
tinguda han vist una gran participació, multitudinària, de molta gent i la gran majoria molt
contentes amb tot el que s'ha fet.

Felicita al Centre d'Estudis Musicals  Maria Grever  pel concert circular que va tenir lloc al
pavelló el divendres.

Dintre de tots els actes que es van desenvolupar i que insisteix que han estat realment un
èxit, els que es van desenvolupar al pavelló el dissabte al vespre, tant a ells com a molta
gent de la població li ha causat una certa inquietud. Els que hi eren presents van veure com
es desenvolupava la festa i el que realment passava. No vol fer més observacions perquè no
vol ser alarmista, ni treure les coses de mare, però sí que han de ser conscients que aquests
tipus d'actes i de la forma que s'estructuren cada vegada poden generar més problemes i es
corre un seriós risc que això marxi de les mans i creu que per aquest tipus d'actes han de
trobar alguna solució.

CiU aporta una de les possibles solucions,  que seria cobrar una entrada al  pavelló  per
celebrar aquest tipus de festa. S'ha de tenir present que la gran majoria de conflictes que
van sorgir són amb persones vingudes de fora del poble.

La Festa Major és per gaudir i  perquè disfrutin els paretants i totes aquelles persones del
voltant que vinguin amb la voluntat de disfrutar, però malauradament es troben amb gent
que busca altres coses que no és la xerinola, la festa i els actes lúdics. Per això insisteix que
seria una bona opció cobrar una petita entrada simbòlica a fi i efecte de filtrar tot aquest
tipus de gent,  i  encara anirà una mica més enllà perquè ningú tingui la sensació que  la
finalitat de cobrar una entrada és intentar augmentar la pressió, o una voluntat recaptatòria,
explica que CiU continua amb la mateixa voluntat i amb la mateixa línia que ha transmès
moltes vegades en aquesta taula i creu que podria ser una bona oportunitat perquè a través
de les entrades es col·laborés amb les entitats del poble sense cap afany de lucre i es referix
pròpiament a les entitats Parets contra el càncer i Càritas, amb la voluntat que la gent quan
pagui  l'entrada  no  tingui  la  sensació  que  paga  una  entrada,  que  aniran  a  les  arques
municipals,  sinó  la  voluntat  o  la  perspectiva  que  el  que  es  fa  amb  l'entrada  és  una
col·laboració solidària per aquestes entitats. Aquest és el prec.

7.4. El senyor Urtursol indica que per la informació que tenen i pel que han treballat i mirat, a
CiU li consta que hi ha una sèries de problemes i sembla que prou greus amb la gestió dels
mercats municipals setmanals, per aquest motiu prega que s'expliqui quina és la situació de
la gestió dels mercats municipals,  en quina situació estan en aquests moments, quin és
l'estat  de liquidació  de les  quotes  i  els  cànons  que  haurien de cobrar  a  l'empresa que
gestiona els mercats municipals.

Sinó s'equivoca els darrers anys ha estat una empresa  la qual  gestionava el servei i  en
aquesta legislatura es va canviar la persona que gestionava els mercats i si la informació
que tenen no els enganya sembla ser que hi ha un problema de deixadesa de funcions i
d'incompliment del pagament dels cànons. Demana informació al respecte i en tot cas veient
la situació que avui hi ha si se'ls pot donar alguna explicació o algun plantejament de quines
són les perspectives de futur i com es pensa actuar en aquesta línia.

El senyor Urtusol indica que hi ha molts criteris a l'hora de valorar les propostes i no s'han
d'ajustar únicament al tema econòmic, ja que malauradament l'experiència demostra que
allò que avui els sembla econòmicament barat, a la llarga surt car.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica
que respecte a les preguntes sobre l'asfaltat del cementiri, respon que és cert que un Ple el
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portaveu de CiU va informar que  hi  havia detectat algun problema i  evidentment ho van
mirar, i  es tracta d'un problema de deficiència en l'asfalt. El material que s'havia posat era
deficient, estava com granulat i amb l'ús es gastava. És un problema que l'empresa s'ha
trobat en aquesta obra, i que també es va trobar en una altra obra que va executar en un
altre municipi.

El  material  el  subcontracten  amb  una  altra  empresa,  com  la  majoria  d'empreses
contractistes, i l'empresa es van comprometre a la substitució de l'asfalt. No és un tema que
es  pugui  detectar  en  una  inspecció,  ni  quan  es  recepciona  l'obra,  per  aquest  motiu  el
responsable del seguiment de l'obra,  el tècnic municipal, en el moment de la recepció de
l'obra no va detectar l'anomalia. Els acabats es veuen bé i diferents, però no es pot fer una
prova per saber si al material li tornarà a passar el mateix.

Continua explicant que el cost de la reparació és de 0 € per l'Ajuntament,  ja que ho ha
assumit  l'empresa,  i  la  substitució  s'ha  realitzat  amb  una  certa  celeritat  i  el  més  ràpid
possible per no molestar gaire als possibles usuaris.

Si ara es fixen el color de l'asfalt és una miqueta diferent a l'anterior. Reitera que ha estat un
problema de l'empresa subcontractada, els quals s'han trobat amb el mateix problema en els
llocs que han col·locat el mateix material.

El  senyor  Juzgado  indica  que  respecte  a  les  preguntes  sobre  les  places  d'arquitecte  i
economista, ha de dir que per a l'equip de govern ara tampoc és el moment més adient per
convocar-les, però entenen que no han de barrejar els temes polítics amb els temes tècnics,
i en aquests casos són necessitats tècniques que calen en els serveis.

Explica que la plaça d'arquitecte s'havia d'haver convocat al setembre passat i per temes
tècnics s'ha endarrerit; i respecte a la plaça d'economista, hi havia una comissió de serveis i
l'1  de  novembre  la  persona  que  l'ocupava  va  marxar,  i  l'Ajuntament  ha  decidit  que  en
comptes de buscar una comissió de serveis,  es convoqui  la  plaça per donar  una major
estabilitat al servei. No és un tema de si s'acaba la legislatura, sinó que és un tema del dia a
dia, ja que l'Ajuntament no tanca al maig de 2015, ni al maig d'aquí a 4 anys. Això espera
que no es tanqui i que no el tanquin.

El senyor Juzgado explica que respecte al tema del mercat setmanal s'han trobat amb un
problema i és que l'empresa a la qual se li va adjudicar el servei, ha fet deixadesa de les
seves obligacions, han acumulat i han obert precedents durant el temps, deixant constància
per escrit de tot el que incomplien del contracte i al final han resolt el contracte. Actualment
l'empresa no hi  és i  l'Ajuntament,  amb la col·laboració de l'Associació de Paradistes del
Mercat supleixen el tema d'ubicació i organització de les places. 

El tema del cobrament es tramita perquè ho porti a partir d'ara la Diputació de Barcelona, i
estan preparant una nova licitació per tirar el  servei endavant,  amb col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per preparar el Plec de condicions.

Pren la  paraula la  regidora d'Educació,  la  senyora Lloret,  i  indica que li  faran arribar  el
nombre exacte de places de l'escola bressol a CiU. Informa que s'ofereixen 270, però ara no
sap exactament quantes estan ocupades. La última vegada que ho va mirar eren unes 200
places.

Intervé la presidència i indica que els altres dos precs es tindran en compte i respecte al
tema de la Festa Major d'Hivern, coincideix en la primera part, sobretot en què ha estat una
Festa Major que cada vegada es consolida més i pels comentaris que els arriben ha fet un
salt qualitatiu important en moltes de les activitats, fet que és bo.
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Secretaria General

D'altra banda, sobre el tema de les activitats de nit en el pavelló, més enllà d'alguna acció
puntual que genera un problema, s'han de buscar mesures per minimitzar i compatibilitzar
l'activitat més jove amb la més lúdica i amb la seguretat. És important per tothom i qualsevol
mesura que s'hagi de prendre s'han de seure i parlar-ne, ja que cobrar una entrada no sap si
solucionarà o no el problema, i pot condicionar que algú del municipi no pugui anar-hi i que
alguns de fora que generen algun tipus de problema paguin l'entrada.

Segmentar a la persona conflictiva serà difícil, però en qualsevol cas la regidoria pot fer una
valoració de  qualsevol mesura. Aquesta setmana han  realitzat  una primera valoració i  hi
haurà diferents propostes. Algun tipus de mesura sobretot en el tema del control d'accés, de
seguretat,  i  no només pel tema de la seguretat, sinó per l'adaptació a la nova normativa.
Protecció Civil i la Policia Local informen per trobar més mesures per intentar  que  tothom
pugui estar més còmode i que sigui una nit més agradable. Afegeix que qualsevol proposta
serà ben rebuda, ja que l'objectiu és que tothom disfruti amb tranquil·litat i que estigui bé.

Hi ha hagut una diferència important entre la Festa Major d'Hivern i  la Festa Major d'Estiu,
encara que la Festa Major d'Hivern cada vegada més deixa de ser el que era. Era una festa
més, i  ara agafa un empaque a nivell lúdic festiu important, fet que vol dir que hi ha molta
més afluència de públic que abans. Per una banda és fantàstic per al poble en general, però
sí que és veritat que cada vegada necessita més el tractament d'una Festa Major com a tal i
avocar-hi més esforços per si hi ha un petit fet puntual que fa patir, i aconseguir que tothom
pugui estar tranquil. Afegeix que qualsevol altre tipus de qüestió es contestarà per escrit.

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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