
Secretaria General

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

Sessió núm.: PLE2014/8
Caràcter: Ordinari
Data: 24 de setembre de 2014
Horari: 19:00 h a 20:15
Lloc: Sala PLE

Hi assisteixen:

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

Excusen la seva absència: 

 

ORDRE DEL DIA

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

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si correspon, el Compte General corresponent a l'any 2013 de l'Ajuntament
de  Parets  del  Vallès,  del  seu  organisme  autònom,  el  Patronat  Municipal
d'Ensenyament i de l’empresa municipal Habitaparets, SL.

3. Donar compte de la contractació de personal de l'Ajuntament per via d’urgència.

4. Acordar,  si  s'escau,  encomanar  la  gestió  informatitzada  del  padró  d’habitants
(AGIPH) a la Diputació de Barcelona. 
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ÀREA DE VIA PUBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

5. Acordar, si procedeix, declarar com a obra d'especial interès o utilitat municipal, les
obres  d'infraestructura  per  a la  instal·lació  d'un nou mòdul  per  al  nou Institut  de
Parets del Vallès.

6. Acordar,  si  escau,  declarar  d'interès  públic  les  activitats  de  magatzem  i  comerç
solidari sol·licitades per la Parròquia de Sant Esteve, als efectes de la bonificació de
la taxa.

7. Acordar, d’acord amb la sol·licitud formulada pel Consorci de Gallecs, la prohibició de
circulació de vehicles pels camins rurals de Gallecs i delegar al Consorci de Gallecs
la implantació de la mateixa.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

8. Acordar, si correspon, l’adhesió al Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació de
Catalunya.

MOCIONS

9. Moció del grup municipal del PSC en relació amb l'elecció democràtica dels alcaldes i
de les alcaldesses.

10. Moció de CCOO de Correus en defensa del servei públic de correus.

11. Moció  del  grup  municipal  de  CiU  en  suport  del  món local  a  la  convocatòria  de
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.

12. Moció del grup municipal del PSC davant el 9 de novembre.

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 23 de juliol de 2014.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si correspon, el Compte General corresponent a l'any 2013 de l'Ajuntament
de  Parets  del  Vallès,  del  seu  organisme  autònom,  el  Patronat  Municipal
d'Ensenyament i de l’empresa municipal Habitaparets, SL

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i llegeix la proposta d'acord relativa
a l'aprovació del Compte General corresponent a l'any 2013 de l'Ajuntament de Parets del
Vallès,  del seu organisme autònom, el  Patronat Municipal d'Ensenyament i  de l’empresa
municipal Habitaparets, SL.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup s'absté en la votació
dels comptes, perquè el pressupost i el compte general no formen part en alguns aspectes
dels criteris que el NOPP entén que s'haurien d'aplicar.
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En  l'enunciat  ja  s'ha  dit  que  s'aprova  el  Compte  de  l'Ajuntament,  del  Patronat  i
d'HabitaParets,  SL.  El  tema del  Patronat  a  partir  de  l'any  que  ve  quedarà  absorbit  pel
pressupost de l'Ajuntament, però HabitaParets, SL continua i el seu grup creu que és un
organisme  que  s'hauria  de  dissoldre  i  més  quan  un  dels  informes  jurídics  i  econòmics
realitzen algunes observacions importants.

El NOPP no està d'acord amb l'existència d'aquesta societat, com ja han dit, i voldrien que
se suprimís i l'absorbís l'Ajuntament.

Una altra consideració es refereix a què en el Compte General es va amortitzar 1.000.000 €
de deute a causa d'una modificació del pressupost. És un fet bo, i està bé reduir el deute. El
Ministeri ha publicat unes xifres, que diuen que el deute viu de l'Ajuntament, i és veritat, que
s'ha reduït en 2.000.000 € i han passat a tenir un deute viu de 8.700.000 €. En el tancament
del 2013 cal tenir en compte que en el 2013 i en el 2014 l'Ajuntament ha tornat a subscriure
préstecs per valor de més de 2.000.000 €. Malgrat que el resultat és totalment cert i s'ha
tancat a 31 de desembre, es continua incrementant el deute.

La senyora Martí fa una petició a nivell global i és que al NOPP li agradaria i seria bo que
l'equip de govern tingués en compte que s'apliqués al més aviat possible la Llei 19/2013, de
transparència i  accés a la informació. És una llei  que ajudarà molt  a tots a entendre els
temes en un futur i a tenir el màxim d'informació i clarificació respecte a molts aspectes de
l'Ajuntament, però sobretot en el pressupostari i al NOPP li agradaria molt que en la web de
l'Ajuntament tal com surten altres informacions, que estan molt bé i que s'expliquen molt bé,
surtin  també els  pressupostos  i  la  liquidació  de  comptes,  tal  com diu  aquesta  llei  amb
clarividència, amb publicació i intel·ligible.

Al NOPP li agradaria molt que durant aquest any es treballi en aquest sentit en el pressupost
i la liquidació del Compte. Ho deixa aquí. Té alguns comentaris respecte a algunes partides
concretes, en les quals s'han produït desajustos, com les partides de gas i electricitat, que
s'han desviat molt del pressupostat. Per l'exposat el vot del NOPP és d'abstenció.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que es presenta el punt sobre
l'aprovació dels Comptes de l'any 2013, inclosos tots els Comptes Generals de l'Ajuntament,
del Patronat Municipal d'Ensenyament, així com el de l'empresa municipal HabitaParets, SL.

El fet d'aprovar els comptes, l'únic que es fa és aprovar que els números presentats són una
imatge fidel de la realitat. En cap cas entren a valorar els criteris que s'han seguit per valors,
i per voluntats a l'hora d'executar el pressupost i per tant de presentar aquests números. És
evident que si CiU entrés a valorar tots els temes de voluntats, de valors, de partides, I
d'aplicacions, en molts casos divergirien en la forma en què l'equip de govern ha executat el
pressupost i com ha aplicat les partides. El seu grup no entrarà a valorar cap, perquè tal com
ha dit, avui l'únic que es fa és aprovar que els números són una imatge fidel de la realitat.

El senyor Urtusol demana que quan s'elabori un pressupost s'intenti ajustar molt més al que
realment després s'executarà. CiU és conscient que un pressupost és un document viu i que
durant el transcurs d'un exercici pateix modificacions. Hi ha partides que són perfectament
susceptibles de variacions i que per això hi haurà modificacions de crèdit, però hi ha partides
que són molt estables al llarg dels darrers anys i en canvi tenen amb moltes variacions.

No té gaire sentit que en el mes de novembre i desembre es treballi, s'analitzi, s'estudiï el
pressupost,  si després a l'hora de presentar la liquidació resulta que en molts casos les
partides divergeixen molt dels números que han treballat i presentat.

Reitera que l'únic que es fa és aprovar els números presentats, els quals han treballat a la
Comissió Especial de Comptes, que són una imatge fidel de la realitat, en aquest aspecte
només farà tres referències. Quant al tema d'HabitaParets, SL com a empresa municipal
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s'ha d'auditar. Aquest any l'empresa Deloitte va efectuar l'auditoria al mes de juliol i en el seu
informe fa referència a diferents punts que divergeixen del que avui s'aprova. Textualment,
un dels punts de l'informe de l'auditoria diu que la dotació de l'amortització de l'exercici 2013
és incorrecta.

L'auditoria indica que la dotació de l'amortització no s'ajusta al que hauria de ser, i per tant
els  números  no  s'ajusten  a  la  imatge  fidel  de  la  realitat.  Així  mateix  també diu  que  el
pagament  de dividends  de la  societat  municipal  del  resultat  del  2011,  com a soci  únic,
l'Ajuntament va rebre un pagament superior en 8.043,53 €, que pròpiament es va aprovar el
27 de juliol  de  l'exercici  següent.  Al  tancament  de 2013 la  diferència  encara  no estava
regularitzada. Quan han parlat i mirat d'on venia la desviació, per què s'havia produït una
liquidació  de  pagament  de  dividends  de  8.043,53  €  superiors  al  que  es  va  aprovar,
Intervenció va dir que encara s'estava analitzant i no va garantir que els números fossin els
reals. És evident que hi ha un ball de números, els quals no s'han acabats d'arreglar. Podria
seguir amb dos o tres punts més, però ja ha explicat una mostra evident que els números no
s'ajusten al que CiU s'esperava que fossin la imatge real.

Independentment d'aquest punt vol fer referència perquè creu que el tema s'ho val, ja que és
molt  important,  lligant-lo  una miqueta amb el  comentari  que ha efectuat  la  portaveu del
NOPP, valdria  la pena sobretot revisar i  valorar la reclassificació de l'empresa municipal
HabitaParets,  SL.  Si  al  2014  es  torna  a  tancar  amb  pèrdues  es  veuran  obligats  a
reclassificar l'empresa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, fet que permetria
que realment l'empresa l'absorbís el pressupost de l'Ajuntament i  per tant tindrien un sol
pressupost i una sola liquidació més clara i transparent, en què s'agruparien els números de
l'Ajuntament, els del Patronat Municipal d'Ensenyament, que ja estan inclosos aquest any en
el pressupost i s'inclourien dintre de les mateixes partides en el pressupost, l'execució com
el  tancament  de números d'HabitaParets,  SL.  Per  l'exposat  continuaran amb la línia del
posicionament  d'abstenció  que  va  tenir  CiU  en  l'informe  de  la  Comissió  Especial  de
Comptes.

Pren la  paraula  el  portaveu d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  exposa que tots  els  grups han
coincidit en el mateix, que la gestió per part d'ICV del pressupost i dels comptes generals és
cap, perquè estan a l'oposició, fet que comporta que no tinguin cap control sobre els diners, i
al marge de les consideracions que tinguin sobre algunes partides, tal com s'ha dit,  ICV
comparteix el fet que no estan d'acord amb l'empresa municipal HabitaParets, SL, perquè és
inútil ara per ara mantenir aquesta entitat.

L'agència Deloitte va fer aquesta reflexió, amb la qual ICV també és conscient i els fa pensar
que no té sentit donar el vistiplau als comptes generals. És cert que són comptes generals
que han revisat, que estan ben fets. També han vist que hi ha hagut una reducció del deute i
els preocupa que l'esmentada reducció tal com també s'ha comentat no sigui la real, sinó
que vingui d'una “voluntat propagandística” de rebaixar el deute tant important que tenien
fins ara. Celebren que hi hagi aquesta voluntat, i la reducció d'1.000.000 € que es va produir
fa poc, en què es va amortitzar una part del deute. Reitera que ho celebren, però els fa por i
demana que prenguin consciència i durant aquest any que queda d'eleccions municipals a
curt termini no tinguin la temptació d'endeutar-se més del que s'haurien d'endeutar, que és el
que passa quan s'acosten les eleccions, la voluntat de fer coses perquè la gent els voti.

El senyor Folguera demana que tinguin la prudència de no endeutar-se, i que intentin baixar
el deute, perquè la situació actual no és bona.

ICV veu bé els números presentats, però tenint en compte l'exposat el seu grup s'absté.

Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i quant a la petició o comentari del NOPP
d'aplicar la Llei de transparència, explica que l'Ajuntament treballa en aquesta línia amb la
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Diputació de Barcelona, i quan ho tinguin serà una realitat el que ha comentat la portaveu
del NOPP.

Respecte al tema d'HabitaParets, SL, ho han comentat en diferents comissions informatives
i l'equip de govern ha defensat que el fet de mantenir la societat és sempre que els objectius
amb els quals l'Ajuntament surti beneficiat es puguin realitzar. Si es demostra que al final
realment no hi ha un contingut que se li pugui donar que vagi en aquesta línia, i es treu un
aprofitament a l'Ajuntament, l'empresa no tindria cap sentit de ser i no hi serà. En l'aprovació
del pressupost serà un moment per tractar àmpliament el tema d'HabitaParets, SL.

Pel que fa al deute, ha de dir que no és un tema propagandístic. No és una notícia que hagi
tret  l'equip  de govern,  sinó  el  Ministeri  d'Hisenda,  que deia  que  des  del  2011 al  2013,
l'Ajuntament ha reduït 3.600.000 €, i d'11.000.000 € a 6.000.000 €, aproximadament. És cert
que al 2013 va haver-hi una aportació directa, i s'han realitzat altres actuacions per reduir el
deute.

El senyor Juzgado indica que mai, en cap moment des que gestionen aquesta legislatura, ni
en  les  anteriors,  han  demanat  més  del  que  amortitzen.  És  superior  la  quantitat  que
amortitzen de deute cada any que el  que l'Ajuntament podria demanar en préstecs,  per
aquest motiu han arribat a l'esmentada reducció de deute en 3 anys i la voluntat de l'equip
de govern és de continuar reduint-lo, fet que no vol dir que per una sèrie d'inversions es
busqui algun préstec, però la voluntat és l'exposada.

Reitera que va ser el Ministeri d'Hisenda qui va publicar les dades, i creu que tan bé és bo
que el ciutadà de Parets sàpiga que s'està fent un esforç en la reducció del deute i no només
dir que cada dia quan obren les persianes de l'Ajuntament... Doncs ara és cert que cada dia
el ciutadà té un deute, però la voluntat de l'equip de govern és que cada vegada el deute
sigui menor.

Intervé la  presidència  i  manifesta que l'equip  de govern és el  més interessat  en què el
pressupost sigui el més ajustat possible, el que passa és que també s'ha de reconèixer que
les administracions supramunicipals no ho posen fàcil, ja que cada vegada els ajuntaments
han de fer front a aspectes que no són competència local. Aspectes educatius, aspectes
d'inversions,  de millora i això moltes vegades distorsiona i que hagi d'haver-hi canvis de
partides per prioritats. Creu que tota la corporació té el màxim d'interès en afinar al màxim.

Com ha comentat el portaveu d'ICV sobre les èpoques electorals, creu que a partir d'ara
aquest tema cada vegada es comentarà més. Sempre passa.

El que passa en aquesta legislatura a l'Ajuntament mai havia passat i mai havien tingut un
programa electoral que es tradueix en un Pla d'acció municipal, el qual es presenta el primer
any i que diu que al 2011 hi hauran unes inversions, al 2012 hi hauran unes altres, i al 2013
unes  altres  inversions  i  al  2014  igual.  L'equip  de  govern  farà  una  traslació  matemàtica
clavada del que ha estat el Pla d'actuació municipal, és a dir que les inversions ja estan
programades. D'aquesta forma es pot ajustar el pressupost a les necessitats, i al que ha
estat evidentment el programa que han volgut desenvolupar a nivell d'inversions.

Aviat entraran en converses pel tema del pressupost i com sempre han dit seria bo que fos
el més consensuat possible, perquè al final totes les aportacions són positives.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions:  8 (NOPP, CiU, ICV)
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Per tant i,

Atès  que  en  sessions  del  dia  19  de  juny  i  16  de  juliol  de  2014  es  van  presentar  les
liquidacions de l’exercici de 2013 dels pressupostos de l’Ajuntament i del Patronat Municipal
d’Ensenyament,  dels  comptes  generals  de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  del  seu
organisme  autònom,  el  Patronat  Municipal  d’Ensenyament,  i  de  l’empresa  municipal
Habitaparets,  SL,  i  han  estat  a  disposició  dels  membres  de  la  Comissió  Especial  de
Comptes tots els estats, llibres i resta de documentació que integra el Compte General de
l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  del  seu  organisme  autònom,  el  Patronat  Municipal
d'Ensenyament, i de l’empresa municipal Habitaparets, SL.

Atès que en la sessió de data 23 de juliol de 2014 la Comissió Especial de Comptes va
procedir a elaborar i signar un informe favorable dels comptes generals de l’exercici de 2013
de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  del  Patronat  Municipal  d’Ensenyament  i
d’Habitaparets, SL, i es va procedir a l’exposició pública dels comptes de referència.

Atès que en data 25 de juliol de 2014 es va publicar en el BOP l'edicte d'exposició pública
de l’informe de la Comissió i dels comptes de referència, per un termini de quinze dies i vuit
més, i que durant aquest termini no s'ha presentat cap reclamació ni objecció, segons ho
certifica el secretari de la corporació.

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

1. Aprovar en els seus propis termes i d'acord amb l'informe emès per la Comissió Especial
de Comptes, el Compte General corresponent a l'any 2013 de l'Ajuntament de Parets del
Vallès,  del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i  de l’empresa
municipal Habitaparets, SL.

2. Trametre  el  present  acord,  juntament  amb  el  Compte  General  de  l'Ajuntament,  del
Patronat Municipal d'Ensenyament i d’Habitaparets, SL a la Sindicatura de Comptes.

3. Donar compte de la contractació de personal de l'Ajuntament per via d’urgència

Pren la  paraula  la  regidora de Recursos Humans,  la  senyora  Villa,  i  dóna compte de 4
contractes d'urgència que s'han subscrit en els últims mesos.

2 d'ells de Serveis Socials.  El  primer ve donat per la situació que es va patir  durant un
període de 3 mesos, de maig a juliol, atès que 3 persones van causar baixa. 1 per maternitat
i  les altres 2 perquè van deixar  el  lloc de feina,  1 perquè estava en excedència i  l'altra
perquè  va  voler  fer  un  canvi.  Aquest  fet  va  deixar  l'Ajuntament  sota  mínims  i  mentre
esperaven tot el procés de selecció del personal a contractar i la seva incorporació, es va
contractar  1 educadora social,  que concretament havia estat  fins feia molt  poc, un mes,
treballant a l'Ajuntament per substituir una baixa durant 11 mesos.

La segona contractació amb caràcter d'urgència de Serveis Socials va ser la d'1 monitora
educadora,  que  va  causar  baixa  amb  anterioritat  durant  un  cert  temps,  va  substituir  a
aquesta persona que també van contractar perquè al cap de 15 dies de la incorporació de la
treballadora, va tornar a causar baixa. Es va contractar per fer el seguiment del projecte que
estaven duent a terme amb el Centre Obert.

Les altres 2 contractacions de Territori són de manteniment per treballs que s'havien de
portar  a terme durant  els  mesos d'estiu  i  també per compensar amb les vacances i  les
persones que havien causat baixa.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que només en una de les
tres propostes, en la tercera, observen que han consultat la bossa de treball de l'SLOP. En
la proposta de contractació per urgència de 2 oficials de manteniment. Suposa que en les
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altres contractacions hi ha justificacions, com que són persones que ja havien treballat, però
insisteix en el fet que és bàsic, sempre i en la mesura que es pugui, partir de la bossa de
treball de l'SLOP i donar preferència en la puntuació a gent que visqui a Parets. Repeteix
que en dues de les propostes no es fa menció en aquest sentit. Insisteix en aquesta qüestió
que el NOPP ja ha plantejat altres vegades.

La presidència indica que l'equip de govern en aquest aspecte està absolutament d'acord i
tots  els  que estan aquí  són els  primers interessats en què gent  de Parets sigui  la  que
exerceixi aquesta feina.

Pren la paraula la regidora de CiU, la senyora Samon, i exposa que el seu grup entén que hi
ha circumstàncies no previstes com baixes laborals, i que per circumstàncies del servei es
requereix cobrir la plaça de forma ràpida i urgent, i que a més s'aprofiti de personal que ja ha
treballat en el servei, ja que dóna un valor afegit immediat enfront de persones que s'han
d'incorporar al servei de forma nova. Res a dir quan es donen aquestes circumstàncies, però
en el cas de les brigades, d'oficials de manteniment, concretament per suplir les vacances
del personal fix o funcionari, és un fet previsible.

La regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, explica que havia personal que havia
causat baixa, fet que destrontollava les vacances del mes d'agost, i feia que molta gent no
pogués gaudir-les i  s'havia de fer un manteniment que s'havia d'elaborar al mes d'agost
perquè en diferents espais no hi havia gent treballant, ni usuaris, es va efectuar directament
la contractació.

La senyora Samon, demana al secretari que d'acord amb el reglament orgànic municipal
vetlli   per  l'ordre de les  intervencions i  que pugui  defensar  el  seu posicionament  sense
interrupcions.

La senyora Samon indica que no sap les dates de les baixes perquè no ho posa, però és
igual,  ja que el que CiU vol dir  pot servir  per qualsevol situació, atès que és previsible i
aquesta previsió pot permetre oferir a qualsevol persona aturada de Parets que es pugui
presentar per cobrir les places, encara que sigui només per dos mesos.

Aquest fet és previsible. Poden entendre que el dia a dia de la feina porti a vegades a no
poder  fer  previsions,  però  CiU  demana  que  les  suplències  més  previsibles  es  facin
públiques, tot i que el Decret ja mostra que s'han dirigit al Servei d'Ocupació i han demanat
persones, però no s'ha fet pública, i ha estat la cap del servei qui ha decidit,  almenys el
Decret ho plasma així. No han vist l'informe, però des del Decret es dedueix que no hi ha
hagut una oferta pública, en què els aturats de Parets puguin saber que hi havia aquestes
places, encara que fossin per dos mesos.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i menciona una realitat que troben al
carrer, que és la dura realitat de molta gent que té problemes importants des del punt de
vista social. Molta gent els ha fet arribar la seva preocupació per la llista d'espera que hi ha
per ser atesos per Serveis Socials durant els propers mesos, ja que s'imagina que estan al
davant d'una situació complicada pel que fa al tema de personal.

S'han d'efectuar les substitucions, però s'han de fer un replantejament i modificar la plantilla
cap a l'alça, perquè estan en uns moments molt complicats, en què molts usuaris no poden
esperar a ser atesos a un mes vista, ja que la seva premura és molt més curta i això és al
que s'està arribant.

Si es realitza la lectura de la quantitat de gent que s'ha donat de baixa per diversos motius
amb el tema vinculat a Serveis Socials,  no és gens d'estranyar que la situació actual de
Serveis Socials sigui de saturació extrema. A més li preocupen també els treballadors, ja no
ho diu per la gent que està atesa, sinó pel mateix treballador. S'imagina davant d'una oficina
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amb trenta persones allà dintre que reclamen les seves necessitats, i deu ser molt agobiant.
Per l'exposat reclama, no només que realitzin aquestes substitucions, sinó que això està
com està i si convé contractar més personal, posin les mesures que calguin per fer-lo i prega
que entenguin que no vol fer demagògia del tema, sinó que és una realitat que li arriba dia a
dia, en què la gent se li acosta i li diuen senyor Folguera m'han donat dia per d'aquí un mes. 

Evidentment la gent menja cada dia, paga la llum, es dutxa cada dia i no pot esperar aquest
mes, per això demana premura i que s'hi posin a la feina perquè no pot ser que hi hagin
tantes baixes i ràpidament haver de substituir-les, perquè es produeixen puntes de feina o
situacions momentànies en què la gent li expliques això i t'engega a fer punyetes, perquè no
entenen que hi  hagin procediments que porten el  seu temps, però si  es fessin ben fets
segurament això no es donaria. És la única reclamació que fa en aquest punt.

La regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, explica que és veritat que hi ha molts
usuaris i gran quantitat de gent que necessita ajudes. Hi ha persones dedicades a efectuar
les primeres visites.  Les persones que venen per primera vegada visitar-se i  necessiten
solucionar  un  problema  urgent  són  ateses  en  un  període  de  15  dies,  perquè  hi  ha
contractada una treballadora social per realitzar les primeres visites i les més urgents. D'aquí
ja es deriva que si ha d'haver-hi un recorregut llarg amb la família o les persones a treballar,
forma part del seguiment. En aquest seguiment hi ha tres persones que s'hi dediquen i se'ls
dóna la  visita  quan els  hi  toca,  no és  ni  cada setmana,  en algunes sí,  depenent  de la
gravetat, de la situació familiar, i sinó triguen més perquè hi ha un treball executiu que ha de
realitzar la pròpia família o individu.

És cert que en certs moments les agendes són limitades, perquè no es poden posar més
hores al dia, i pot passar d'una setmana més o una setmana menys entre l'interval del mes.
Parets és dels ajuntaments que prou bé va en temes de llista d'espera. Tot i així recull la
demanda que fan arribar els diferents ciutadans, ho estudiaran i si tenen oportunitat a través
del capítol I o d'alguna manera, ja buscaran la fórmula de contractar una altra persona. Sens
dubta ho tindran en compte.

Intervé la presidència i indica que no pot estar-hi més d'acord amb les paraules del regidor
d'ICV, però la regidora de Recursos Humans sap que la trista realitat és més lletja, que les
voluntats i sap que l'equip de govern pot tenir la màxima voluntat de contractar personal,
però no els deixen contractar-lo i és bo que tothom sàpiga quines són les competències de
l'Ajuntament.

És important perquè és un tema cabdal. Han sobredimensionat el Departament de Recursos
Humans,  quan es  passa de 800 a  3.000 usuaris  succeeix  el  que ha explicat  el  senyor
Folguera. És un fet que els preocupa a tots. La voluntat és la de donar el millor servei i és
una de les màximes preocupacions. És una trista realitat que es viu cada dia.

Els treballadors i les treballadores són un col·lectiu molt més sensible a caure en situacions
de  baixa,  perquè  la  situació  és  d'una  pressió  importantíssima  i  complexa.  Aboquen  i
continuaran abocant tots els esforços en el servei, perquè difícilment hi ha un servei amb
més necessitat en aquests moments, fet en el qual coincideixen plenament. Afegeix que tot
el que estigui en la seva mà anirà en aquesta línia com no pot ser d'una altra manera.

El membres del plenari prenen coneixement dels Decrets següents:

Decret número 2014/1147
Assumpte: Recursos Humans. Contractació per urgència d’una educadora social
Exp.: 2014-870 Serveis Generals

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                                                                
www.parets.cat                                                                                                                    8/37



Secretaria General

Decret número 2014/1369
Assumpte: Recursos Humans. Contractació d’un monitor educador del centre obert
Exp.: 2014-1011 Serveis Generals

Decret número 2014/1549
Assumpte: Recursos Humans. Contractació per urgència de dos oficials de manteniment
Exp.: 2014-1130 Serveis Generals

4.  Acordar,  si  s'escau,  encomanar  la  gestió  informatitzada  del  padró  d’habitants
(AGIPH) a la Diputació de Barcelona

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari i explica l'acord relatiu a  encomanar la gestió
informatitzada del padró d’habitants (AGIPH) a la Diputació de Barcelona.

Després de les explicacions oportunes, tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985),
la  Diputació  de  Barcelona  presta  suport  jurídic,  tècnic  i  econòmic  als  municipis  de  la
província en àmbits molt diversos. La referència als Padrons d’habitants en la Llei 7/1985
constitueix,  així,  una concreció d’aquelles funcions genèriques d’assistència  i  cooperació
local.

Aquesta concreció té, però, unes peculiaritats, el que explica que de manera expressa hagi
estat incorporada a la Llei  7/1985,  i  que la Diputació de Barcelona posi a disposició els
mitjans  adients  i  dugui  a  terme  les  actuacions  necessàries  per  fer  efectiva  aquesta
assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim, AGIPH). 

Atesa la  formulació  legal  es va considerar  que l’institut  jurídic  més adient  per  subsumir
aquesta funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei estatal
30/1992, de 26.11 (de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú). 

D’acord amb aquest  article,  l’encomanda de gestió suposa, en aquest  cas, la realització
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència d’una entitat local (el
municipi,  en  relació  al  Padró  d’habitants)  que s’encomana a  una  altra  Administració  (la
Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia.

Per articular  jurídicament  l’encomanda de gestió de l’AGIPH va elaborar-se un Conveni-
tipus,  que contenia les previsions jurídiques i  tècniques bàsiques que havien de regir  la
prestació per la Diputació d’aquesta funció de l’AGIPH.

En data 14 de desembre de 1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades  de  Caràcter  Personal,  la  qual  derogava  la  Llei  5/1992,  de  29  de desembre,  de
Regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (LORTAD). 

Per acord de Comissió de Govern, de data 29 de març de 2001, es modifica el conveni-tipus
(AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei Orgànica 5/1992 per les
referències a la Llei Orgànica 15/1999.

D’aleshores ençà, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17.12, que aprova el
nou Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12, de Protecció de
Dades, fa necessari una actualització del Conveni-tipus aprovat en data 29.03.2001, per tal
d’adaptar-lo als requeriments de la nova normativa.

En data 11 de març de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar
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l’actualització de l’esmentat Conveni-Tipus, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB
núm. 76, Annex I, de data 30 de març de 2010.

Fonaments de dret

La Llei estatal 4/1996, de 10.1, va donar una nova redacció a diversos articles de la Llei
estatal 7/1985, de 2.4, Reguladora de les Bases de Règim Local.

En relació amb el Padró d’habitants resulten també d’aplicació les disposicions següents:

• Llei Orgànica 15/1999, de 13.12, de Protecció de dades de caràcter personal, que
derogà  la  Llei  Orgànica  5/1992  de  29  d'octubre,  de  regulació  del  tractament
automatitzat de dades de caràcter personal (LORTAD), i legislació concordant.

• Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, aprovat
pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD
2612/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14, del 16.1.1997).

• RD  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  qual  s’aprovà  el  Reglament  de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, Reial Decret que derogà l’anterior RD 994/1999, d’11 de
juny,  pel  qual  s’aprovà  el  Reglament  de  mesures  de  seguretat  dels  fitxers
automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

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

1. APROVAR  la  modificació  del  fitxer  de  dades  personals  referit  al  Padró  Municipal
d’Habitants (AGIPH), d'acord amb el detall del contingut i especificacions que consten a la
clàusula dotzena del conveni tipus per a l'encomanda de gestió.

2. ENCOMANAR a la Diputació de Barcelona la gestió informatitzada del Padró d’habitants
del municipi de Parets del Vallès.

3. APROVAR la formalització d’un Conveni amb la Diputació de Barcelona per fer efectiva
l’assumpció  per  aquesta  entitat  de  la  gestió  informatitzada  del  Padró  d’habitants  (per
acrònim, AGIPH), d’acord amb el text del Conveni-tipus publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 76, de data 30 de març de 2010.

4. ADHERIR-SE a les  mesures  de coordinació  voluntària  proposades  per  la  Diputació  i
relatives a la declaració del fitxer automatitzat del Padró d’habitants d’aquest municipi.

Annex

CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ
D’HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada  per  l’Il·lm.  Sr.  Joaquim Ferrer  Tamayo,  Diputat
delegat per a al Cooperació Local, assistit per la Sra. Júlia Fajardo Garcia, Secretària delegada.

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS,  representat  per  l’Alcalde  Il·lm.  Sr.  Sergi  Mingote
Moreno, assistit pel Sr. Enric Acero Casas, Secretari de l’Ajuntament.
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A C T U E N

El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de l'apartat 6 de la Refosa 1/2014, sobre
nomenaments  i  delegació  de  competències  i  atribucions  dels  òrgans  de  la  Diputació  de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11
de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013.

El representant de l’Ajuntament de Parets del Vallès, per virtut de les funcions atribuïdes per la
legislació.

Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així com capacitat
legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte

E X P O S E N

I. ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE

La Llei estatal 4/1996, de 10.1, va donar una nova redacció a diversos articles de la Llei estatal
7/1985, de 2.4, Reguladora de les Bases de Règim Local. D’acord amb aquesta modificació, l’art.
17.1, tercer paràgraf de la Llei 7/1985, diu el següent:

“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos.
Las  Diputaciones  Provinciales,  Cabildos  y  Consejos  insulares  asumirán  la  gestión
informatizada  de  los  padrones  de  los  municipios  que,  por  su  insuficiente  capacidad
económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada.”

En relació amb el Padró d’habitants resulten també d’aplicació les disposicions següents:

- Llei Orgànica 15/1999, de 13.12, de Protecció de dades de caràcter personal, que derogà la
Llei Orgànica 5/1992 de 29.10, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter
personal (LORTAD), i legislació concordant.

- Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, aprovat pel RD
1690/1986, d’11.7, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD 2612/1996, de 20.12
(BOE núm. 14, del 16.1.1997).

-  Resolució  de  9.4.1997,  Ministeri  de la  Presidència;  instruccions  tècniques  als  Ajuntaments
sobre la gestió i revisió del Padró municipal (BOE núm. 87, de l’11.4.1997).

- RD 1720/2007,  de  21.12,  pel  qual  s’aprovà  el  Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei
Orgànica 15/1999, de 13.12, de protecció de dades de caràcter personal,  Reial Decret que
derogà  l’anterior  RD  994/1999,  d’11.06,  pel  qual  s’aprovà  el  Reglament  de  mesures  de
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

II.  COOPERACIÓ  LOCAL  I  ARTICULACIÓ  DE  L’ASSUMPCIÓ  DE  LA  GESTIÓ
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS

En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985), la
Diputació de Barcelona presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en
àmbits molt diversos. La referència als Padrons d’habitants en la Llei 7/1985 constitueix, així, una
concreció d’aquelles funcions genèriques d’assistència i cooperació local.

Aquesta concreció té, però, unes peculiaritats, el que explica que de manera expressa hagi estat
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incorporada a la Llei 7/1985, i que la Diputació de Barcelona posi a disposició els mitjans adients
i  dugui  a  terme les  actuacions  necessàries  per  fer  efectiva aquesta  assumpció  de  la  gestió
informatitzada  del  Padró  d’habitants  (per  acrònim,  AGIPH).  Actuacions  aquestes  que
constitueixen el corol·lari de la cooperació local que, en la matèria del Padró d’habitants, ja venia
prestant la Diputació de Barcelona.

Atesa la formulació legal es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir aquesta
funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei estatal 30/1992, de
26.11 (de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).
D’acord  amb  aquest  article,  l’encomanda  de  gestió  suposa,  en  aquest  cas,  la  realització
d’activitats  de caràcter material,  tècnic  o de serveis de la competència d’una entitat  local  (el
municipi, en relació al Padró d’habitants) que s’encomana a una altra Administració (la Diputació
de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici.

III. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME

a) CONVENI-TIPUS

Per articular jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH va elaborar-se un Conveni-tipus, el
text del qual va ser aprovat per acord de la Comissió de Govern de data 26.06.1997 i publicat al
BOPB  núm.  169,  de  data  16.07.1997.  Aquest  Conveni-tipus  va  servir  de  base  per  a  la
formalització  dels  Convenis  que  es  subscriurien  entre  cadascun  dels  Ajuntaments  que  van
aprovar l’encomanda de gestió de l’AGIPH i la Diputació de Barcelona.

Aquest Conveni-tipus contenia les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que havien de regir
la prestació per la Diputació d’aquesta funció de l’AGIPH.

b) INFORMES SOL·LICITATS

Malgrat els treballs preparatoris duts a terme en el si de la Diputació i les consultes formulades
amb  representats  del  col·lectiu  de  Secretaris  d’Ajuntaments  de  la  província,  va  creure’s
convenient sol·licitar els informes als Organismes que a continuació s’indiquen.

b.1) A l’Agència de Protecció de Dades

Atesa  la  incidència  de  la  Llei  Orgànica  5/92-LORTAD i  de  la  legislació  concordant,  va
sol·licitar-se  informe  sobre  l’esborrany  del  Conveni-tipus  a  l’Agència  (Espanyola)  de
Protecció de Dades,  la  qual  té,  entre altres  funcions,  la  de vetllar  pel  compliment  de la
legislació sobre protecció de dades i controlar la seva aplicació (art. 36, L 5/92-LORTAD i
art. 37, LOPD 15/99). En data 27.5.1997, l’Agència va emetre un informe, la part final del
qual diu el següent:

“El  Convenio  Tipo  presentado  por  la  Diputación  de  Barcelona  permite  a  aquellos
Ayuntamientos de la provincia que no disponen de los medios necesarios para llevar a cabo
la gestión informatizada del padrón municipal, encomendar esta tarea a la Diputación, sin
perder  la  titularidad  del  fichero,  y  por  tanto  es  el  Ayuntamiento  correspondiente  el
responsable del  cumplimiento de las obligaciones señaladas en el  artículo  18 de la  Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de
carácter personal. Sin embargo, la Diputación como encargada del tratamiento, realiza sus
funciones con total independencia para evitar trámites administrativos improcedentes según
establece la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, adoptando las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de la información de los padrones municipales almacenada en
sus bases de datos, así como en las comunicaciones, en las operaciones de intercambio
con otras Administraciones y en las consultas o transacciones telemáticas realizadas por el
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propio Ayuntamiento.

En definitiva, el Convenio Tipo presentado por la Diputación de Barcelona, se encuentra
legalmente amparado por las normas señaladas anteriormente, y no vulnera lo establecido
en la Ley Orgánica 5/1992 y en la Directiva 95/46/CE.”

b.2) Al   “Consejo de Empadronamiento”

Formulada sol·licitud d’informe a l’Institut Nacional d’Estadística, aquest el va trametre al
“Consejo  de  Empadronamiento”, òrgan  col·legiat  de  col·laboració  entre  l’Administració
General de l’Estat i els ens locals, adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda (art. 17.4, L
7/85).  La  Comissió  Permanent  d’aquest  Consell,  en  data  19.6.1997,  s’ha  manifestat  de
manera favorable en relació al Conveni-tipus.

c) MODIFICACIONS DEL CONVENI-TIPUS

En data 14.12.1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, la qual derogava la Llei 5/1992, de 29.10, de Regulació del tractament automatitzat de
les dades de caràcter personal (LORTAD).

Per acord de Comissió de Govern, de data 29.03.2001, es modifica el conveni-tipus (AGIPH),
concretament en la substitució de les citacions a la Llei Orgànica 5/1992 per les referències a la
Llei Orgànica 15/1999.

D’aleshores ençà, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17.12, que aprova el nou
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12, de Protecció de Dades,
fa necessari una actualització del Conveni-tipus aprovat en data 29.03.2001, per tal d’adaptar-lo
als requeriments de la nova normativa.

Així mateix, i d’acord amb la interpretació que fa l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre
alguns aspectes del procediment d’aprovació de la creació del fitxer, resulta convenient introduir
alguns canvis en els tràmits que hauran de seguir-se, com són l’acord exprés de creació del
fitxer per part de l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord, tràmits que vindran a afegir-se a la
formalització  del  conveni  entre l’Ajuntament  i  la Diputació  així  com a la publicació  d’aquesta
formalització.

IV. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE

A) SUPÒSITS DE CREACIÓ DE FITXER

a) Per part de la Diputació:

1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i  cooperació local,  que es
concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals
(AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de gestió.

2) Aprovació  del  Conveni-tipus  actualitzat  i  la  seva  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la
Província

b) Per part de l’Ajuntament:

1) Aprovació  de  la  creació  del  fitxer  de  dades  personals  referit  al  Padró  Municipal
d’Habitants  d’acord  amb  la  proposta  de  contingut  que  inclou  aquest  conveni  i  les
instruccions aprovades per la Diputació de Barcelona.

2) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar
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d’acord amb el conveni-tipus aprovat per la Diputació.

c) Actuacions posteriors:

1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament.

2) Publicació  per  la  Diputació  de l’acord  de l’Ajuntament  de creació  del  fitxer  de dades
personals i de la referència dels convenis formalitzats amb els ajuntaments que li han
encomanat la gestió en el Butlletí Oficial de la Província.

3) Registre per la Diputació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades del fitxer de dades
personals creat per l’Ajuntament.

B) SUPÒSIT DE MODIFICACIÓ DE FITXER 

Per  al  cas  que  l’Ajuntament  ja  tingui  creat  i  registrat  a  l’Agència  Espanyola  o  a  l’Agència
Catalana de Protecció de Dades un fitxer sobre les dades del Padró d’Habitants, la Diputació
verificarà que tota la informació del registre sigui correcta, procedint, en el seu cas, a proposar a
l’Ajuntament que acordi les modificacions corresponents i a publicar posteriorment en el Butlletí
Oficial de la Província aquest acord, amb l’adaptació de les obligacions pertinents establertes en
el present conveni.

V. ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS

La Diputació de Barcelona aprovà per Acord de Junta de Govern, de data <data>, i publicat al
BOPB núm <núm>, de data <data>,  l’actualització del Conveni-tipus sobre l’Assumpció de la
Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH).

Atès que per l’Ajuntament de Parets del Vallès s’ha donat compliment als tràmits necessaris, les
Administracions que intervenen formalitzen aquest Conveni d’acord amb les següents

C L À U S U L E S

Primera.- OBJECTE

1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona de la
gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi de Parets del Vallès (en endavant
municipi).

2. L’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim, AGIPH) es durà
a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de la Diputació de Barcelona, ha
aprovat l’Ajuntament del municipi titular del Padró d’habitants.

Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ

Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGIPH són les següents:

a) Insuficient capacitat econòmica i de gestió del municipi per mantenir les dades del padró de
forma automatitzada (art. 17.1, tercer paràgraf L 7/1985).

b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del padró d’habitants
(art. 15.1 L 30/1992).
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Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA

1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i
de  serveis  que  s’indicaran,  totes  elles  integrants  de  la  gestió  informatitzada  del  Padró
d’habitants del municipi.

2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni dels elements
substantius del seu exercici.

3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ajuntament que
encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o en els quals s’integrin la
formalització, actualització, revisió i custòdia del padró municipal d’habitants.

Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA

Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les activitats
següents:

a) Manteniment de la infrastructura informàtica i de comunicacions necessària.

b) Centralització d’una base de dades.

c) Recepció  i  processament  de  dades  provinents  d’altres  Administracions  o  Organismes,
d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens electoral.

d) Emissió de les dades per a l’actualització del cens electoral.

e) Conservació de les dades històriques a l’abast de les successives renovacions efectuades.

f) Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de documents impresos,
la  mecanització  del  registre  de  població  o  altres),  mitjançant  l’accés  telemàtic  dels
Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell d’implementació i a la concurrència de raons
tècniques que ho facin aconsellable.

g) En general,  totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d’informació
digital amb altres Administracions que derivin de la gestió del padró d’habitants.

h) Publicació de l’acord de l’Ajuntament de creació/modificació del fitxer de dades personals i
de la referència dels convenis formalitzats amb els ajuntaments que li  han encomanat la
gestió en el Butlletí Oficial de la Província.

i) Registre a l’Agència Catalana de Protecció de Dades del fitxer de dades personals creat per
l’Ajuntament, o, en el seu cas, de les modificacions pertinents acordades per l’Ajuntament
sobre el fitxer ja inscrit.

En general, totes aquelles actuacions formals que resultin necessàries i vinculades amb la gestió
del padró d’habitants.

Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ.

1.  La  Diputació  prendrà  les  mesures  necessàries  per  garantir  la  seguretat  de  la  informació
emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures necessàries per garantir
la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions d’intercanvi amb altres administracions
públiques o entitats privades com en les consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens
Local per via telemàtica, tot això d’acord amb les previsions incloses al RD 1720/2007, de 21.12,
pel qual s’aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12, de
protecció de dades de caràcter personal.

2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:

• Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.
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• Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.
• Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.
• Garantia  de  la  disponibilitat  de  la  informació,  mitjançant  l’adopció  de  mesures  de

seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei
d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ajuntament.

• Adopció  de  les  mesures  de  conscienciació  del  personal  que  utilitzi  els  sistemes
informàtics del padró.

• Adopció de la resta de mesures necessàries aplicables als tractaments no automatitzats.

3.  L’Ajuntament  encomanant  podrà  sol·licitar  a  la  Diputació  de Barcelona en tot  moment,  el
lliurament del document de seguretat.

Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES DEL PADRÓ D’HABITANTS
AMB FINALITATS ESTADÍSTIQUES

Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el secret
estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de les
dades no personalitzades del padró d’habitants del municipi.

Setena.-  INCIDÈNCIA  DE  LA  LEGISLACIÓ  SOBRE  TRACTAMENT  DE  DADES  DE
CARÀCTER PERSONAL

1. Atesa  la  titularitat  municipal  del  Padró  d’habitants,  correspondrà  a  l’Ajuntament  que
encomana l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades a
l’article  20  de  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13.12  (de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter
Personal) i a la resta de normes concordants.

L’exercici  d’aquestes  competències  i  el  compliment  de  les  obligacions  s’entenen  sense
perjudici  de  l’adhesió  a  les  mesures  de  coordinació  voluntària  que,  proposades  per  la
Diputació, fossin acceptades per l’Ajuntament que encomana.

2. Atesa  la  naturalesa  i  l’objecte  de  l’encomanda  de  gestió,  les  transferències  de  dades
personals del Padró que la Diputació efectuï a l’INE no es consideraran en cap cas cessió
de dades als efectes de l’article  21 de la LO 15/1999 i  altres normes concordants,  sinó
actuacions materials, tècniques o de serveis que es realitzen per compte de l’Ajuntament
que encomana.

3. Llevat del supòsit previst en el número anterior, la Diputació no transferirà ni cedirà dades
personals  del  Padró  d’habitants,  sinó  per  compte  i  a  sol·licitud  de  l’Ajuntament  que
encomana, i d’acord amb el que es preveu a l’art. 16.3 de la L 7/1985 (segons la redacció
donada per la L 4/1996, de 10.1).

Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma requeriran
sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de l’Ajuntament
que encomana.

Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT QUE ENCOMANA

1. L’Ajuntament que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les
actuacions que siguin necessaris perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en
què consisteix l’encomanda de gestió.
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2. Així mateix, l’Ajuntament que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació que
s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa i de les instruccions aprovades, o
com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.

Novena.- FINANÇAMENT

Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt d’activitats
en què consisteix la gestió informatitzada del Padró del municipi al qual correspon l’Ajuntament
que encomana.

Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI

1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es preveu
de vigència indefinida.

2. No  s’entendran  modificacions  del  règim  previst  en  aquest  Conveni  les  actuacions  que,
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ajuntament que encomana
en  compliment  de  la  normativa  aplicable,  llevat  del  cas  que  les  alteracions  fossin  tan
substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni.

Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI

1. L’Ajuntament que encomana podrà deixar sense efecte la gestió informatitzada del Padró
d’habitants encomanada a la Diputació.

La cessació de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan
competent de l’Ajuntament i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà,
però, inferior a un mes, comptat des de la notificació d’aquella resolució.

2. En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això
determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió informatitzada del
Padró  d’habitants  del  municipi,  el  Ple  de  la  Diputació  de  Barcelona  podrà  denunciar  el
Conveni formalitzat amb l’Ajuntament que encomana.

La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però,
inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord.

Dotzena.- DECLARACIÓ DE CREACIÓ DEL FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. La Diputació s’encarregarà de la publicació del present Conveni, de la publicació de l’acord de
l’ajuntament aprovant la creació del fitxer de dades personals del Padró Municipal d’Habitants i
del  registre  del  fitxer  a  l’Agència  Catalana  de  Protecció  de  Dades,  d’acord  amb  les  dades
següents:

a) Identificació del fitxer:
Fitxer de titularitat municipal

Denominació
Padró Municipal d’Habitants. 
Finalitat
Formació, manteniment, revisió, custòdia i gestió del Padró Municipal d’Habitants.
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b) Origen de les dades:
Persones o col·lectius: Veïns del municipi

Procedència i procediment de recollida:
• Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals, o

comunicades per les Administracions Públiques competents.
• Procediment:  Full  padronal  degudament  complimentat  pels  veïns,  i  altres

documents en suport paper o per transmissió electrònica.

c) Estructura bàsica del fitxer:
• Descripció del tipus de dades contingudes:
• Dades identificatives: nom i cognoms, sexe, domicili habitual ,nacionalitat , lloc i

data de naixement,  document d’identificació  personal,  formació i  titulacions,  i
aquelles altres exigides per la legislació vigent; les necessàries per a l’elaboració
del Cens Electoral, i com a dades voluntàries, número de telèfon i designació de
persones que poden  representar  a  cada ciutadà a  efectes  padronals  davant
l’administració municipal.

• Dades històriques  [

Sistema de tractament utilitzat: 
• automatitzat 
• no automatitzat

d) Cessions.
Les consignades a la Llei  7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,  la Llei
5/1985 del Règim Electoral General i Real Decret 157/1996 d’actualització mensual del
Cens  Electoral,  i  la  llei  Catalana  23/1998  d’Estadística  de  Catalunya  i  la  resta  de
previstes a les lleis. 

e) Transferències internacionals de dades.
Sense transferència internacional de dades

f) Òrgan responsable del fitxer.
Alcaldia del municipi.

g) Servei o unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició.
Registre general de l'Ajuntament.

h) Mesures de seguretat.
De nivell bàsic.
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Barcelona,                                                                  Parets del Vallès,

Per la Diputació de Barcelona                                   Per l’Ajuntament de  Parets del Vallès

Joaquim Ferrer Tamayo                                             Sergi Mingote Moreno

Diputat delegat per a la Cooperació Local                 Alcalde President

Júlia Fajardo García                                                  Enric Acero Casas
Secretària delegada                                                   Secretari 

ÀREA DE VIA PUBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

5. Acordar, si procedeix, declarar com a obra d'especial interès o utilitat municipal, les
obres  d'infraestructura  per  a  la  instal·lació  d'un  nou mòdul  per  al  nou Institut  de
Parets del Vallès

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i exposa
que  el  18  de  juliol  de  2014  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  través  del  Departament
d'Ensenyament, Serveis Territorials al Maresme - Vallés Oriental, va presentar una instància
sol·licitant una llicència d'obres menors amb la finalitat de realitzar obres d'infraestructura i
instal·lacions per a un mòdul prefabricat al carrer Víctor Català núm. 8, de Parets del Vallès.
Alhora també sol·licitava que el Ple de l’Ajuntament declarés l'obra com d’especial interès o
utilitat  municipal,  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  103.2a  del  Text  Refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, (Reial Decret Legislatiu 2/2004), i estableixi l’exempció
de les taxes acreditatives per a l’atorgament de les llicències i  altres que puguin gravar
l’activitat educativa.

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, el qual manifesta que el seu grup
vota a favor i recorda que fa més de vuit anys que el seu grup va reivindicar i demanar la
necessitat d'un nou institut al govern municipal que hi havia en aquells moments. Mai es va
veure aquesta necessitat fins que ja va ser impossible la situació que hi havia a l'institut.

La saturació de l'institut amb cinc línies des de fa més de vuit anys. És una pena que en
altres municipis eliminin mòduls i  Parets instal·lin.  Com el cas de Montornès en l'Institut
Marta Mata. Lògicament reafirmen el vot afirmatiu i el NOPP creu que es podia haver actuat
abans.

La resta de grups vota a favor.

Pren la paraula la  regidora d'Educació,  la  senyora Lloret,  i  aprofita el  Ple per donar les
gràcies a totes les persones que han contribuït a què els mòduls puguin estar avui en dia on
es necessiten que és per l'alumnat d'un dels instituts de Parets.

La gent sap que hi ha hagut un treball molt intens. Primer de tot per aconseguir de part del
que ha estat la direcció del centre que a l'inici van posar el crit al cel de manera molt acurada
i ben feta van reclamar el  mínim que necessitaven els nens perquè tinguessin un espai
digne per tirar endavant les classes i la resposta que han tingut tant de l'AMPA, que en tot
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moment ha donat suport a la iniciativa del centre, i  la resposta de l'Ajuntament,  que cal
recordar  que  sinó  fos  per  l'Ajuntament  tampoc  tindrien  avui  els  mòduls,  perquè  s'han
cofinançat de les arques municipals.

Agraeix  molt  especialment  la  col·laboració  i  la  feina  feta  pels  serveis  tècnics  dels
treballadors del Maresme – Vallès Oriental, del Departament d'Educació, conjuntament amb
els de l'Ajuntament. Afegeix que els nens i les nenes s'ho mereixien i com a mínim entre tots
ho han aconseguit.

Intervé el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica que no és
una manca de previsió,  ja que com els regidors saben, fa vuit anys que hi treballen. A l'inici
de la legislatura es van posar a disposició de la Generalitat els terrenys per executar l'obra
de l'institut que és competència i obligació a la vegada del Departament d'Ensenyament, i la
situació de crisi ha fet tenir el que tenen.

L'Ajuntament ha continuat posant els terrenys a disposició del Departament i han urbanitzat
el tros que corresponia. L'acord parla de l'exempció de les taxes d'un mòdul i han col·locat
dos,  les  altres  obres  les  ha  finançat  l'Ajuntament,  perquè  sinó no s'instal·lava  el  segon
mòdul. L'Ajuntament ha col·laborat i col·laborarà sempre que pugui en aquests temes.

Remarca que no és una manca de previsió,  de no tenir  el  lloc,  de no haver-lo posat  a
disposició  de la  Generalitat,  sinó  que  les  circumstàncies  actuals  de crisi  fan  que  inclús
enguany havien de finançar dos, i la Generalitat anava a instal·lar només un perquè no tenia
partida  econòmica  i  l'Ajuntament  ha  col·laborat  una  vegada  més  per  instal·lar  els  dos
mòduls.

Aquest punt és una preocupació de tots els grups municipals, i s'aprova per unanimitat, fet
que ho demostra.

Per tant, 

Relació de fets

1.  En  data  18  de  juliol  de  2014  la  Generalitat  de  Catalunya,  Departament
d'Ensenyament,  Serveis  Territorials  al  Maresme -  Vallés  Oriental presenta  instància
sol·licitant  llicència  d'obres  menors  amb  la  finalitat  de  realitzar  obres  d'infraestructura  i
instal·lacions  per  a un mòdul  prefabricat  al  carrer  Víctor  Català  núm.  8,  d'aquest  terme
municipal,  alhora  que se sol·licita  que  el  Ple  de l’Ajuntament  declari  aquesta  obra com
d’especial interès o utilitat municipal,  d’acord amb el que disposa l’article 103.2ª del Text
Refós  de la  Llei  Reguladora  de les  Hisendes Locals,  (Reial  Decret  Legislatiu  2/2004),  i
estableixi l’exempció de les taxes acreditatives per a l’atorgament de les llicències i altres
que puguin gravar l’activitat educativa.

2.  En data 23 de juliol de 2014 mitjançant resolució del regidor de l'Àrea de Via Pública i
Cohesió  Territorial,  Cooperació  i  Hisenda  es  va  atorgar  llicència  d'obres  menors  a
Generalitat  de  Catalunya,  Departament  d'Ensenyament,  Serveis  Territorials  al
Maresme - Vallés Oriental, per a la realització d’obres d’infraestructura i instal·lacions per a
un mòdul prefabricat, restant condicionada l'aprovació de la liquidació a l'aprovació pel Ple
de la declaració de les obres d'interès públic.

3.  Atès que  aquesta  declaració  correspon  al  Ple  de la  Corporació  i  s'acorda,  amb una
sol·licitud  prèvia  del  subjecte  passiu,  per  vot  favorable  de  la  majoria  simple  dels  seus
membres.

4. Vist  l'informe tècnic  del  que es desprèn que les obres reuneixen les  característiques
necessàries per ser declarades com a obres d'especial interès o utilitat municipal. 
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Fonaments de dret

El que disposa l’Ordenança fiscal número 5 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres,  i  l’Ordenança  fiscal  núm.  15  de  la  Taxa  per  a  la prestació  dels  serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses en relació amb
les bonificacions  favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial  interès  o  utilitat  municipal  per  concorre-hi  circumstàncies  socials,  culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquen.

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

1. Declarar com a obra d’especial interès o utilitat municipal, la instal·lació d’un mòdul per a
la Secció d’Institut  de Parets del Vallès, al  carrer Víctor Català núm. 8, promogudes pel
Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  atès  el  seu  destí  social  i
cultural.

2. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
a l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

6.  Acordar,  si  escau,  declarar d'interès públic les activitats de magatzem i  comerç
solidari sol·licitades per la Parròquia de Sant Esteve, als efectes de la bonificació de
la taxa

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i proposa
declarar les activitats de comerç solidari de roba i magatzem, promogudes per la Parròquia
de Sant Esteve de parets del Vallès, com a especial interès o utilitat municipal, en tenir una
finalitat d'interès social i aplicar una bonificació del 95% de les taxes aplicades en concepte
de legalització de les activitats de comerç solidari de roba i magatzem.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, la qual indica que el seu grup vota a
favor,  encara que demana que en la part  dispositiva de l'acord figuri l'adreça exacta del
comerç  solidari  i  del  magatzem,  la  qual  figura  en  els  antecedents,  però  no  en  la  part
dispositiva. Estaria bé, perquè la Parròquia disposa d'altres locals, dels quals no creu que
s'hagi de bonificar res, i perquè no doni lloc a cap error.

La presidència manifesta que si es pot modificar amb la intenció que demana la portaveu del
NOPP d'aclarir millor l'espai en concret, que consti a l'acord.

La resta de grups vota a favor. Per tant,

Relació de fets

En data  30 de setembre de 2013 el  senyor  Francesc Xavier  Farres  representant  de la
Parròquia de Sant Esteve de Parets va presentar la comunicació prèvia per la instal·lació
d'un comerç solidari de roba a la plaça Mossèn Pere Batlle, núm. 3, de Parets del Vallès. 

En data 18 d'octubre de 2013 el senyor Francesc Xavier Farres representant de la Parròquia
de  Sant  Esteve  de  Parets  va  presentar  la  comunicació  prèvia  per  la  instal·lació  d'un
magatzem a la plaça Mossèn Pere Batlle, núm. 3, bxs. 2, de Parets del Vallès.

En data 5 de març de 2014 , amb número 3562 d'entrada del Registre General d'aquest
Ajuntament, l'interessat ha sol·licitat la bonificació de les taxes per ser unes activitats tant la
de magatzem, com d'instal·lació d'un comerç solidari d'interès social. 

En data 26 d'agost de 2014 els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement l'activitat
com a activitat d'interès social.
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Fonaments de dret

L'article  5  de  l'Ordenança  fiscal  núm.  15  de  la  Taxa  per  a  la  prestació  dels  serveis
d'intervenció administrativa, en relació amb les bonificacions a favor de les construccions,
instal·lacions  o  obres  que  siguin  declarades  d'especial  interès  o  utilitat  municipal  per
concorre-hi  circumstàncies  socials,  culturals,  historicoartístiques  o  de  fonament  de
l'ocupació que ho justifiquin. 

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

1. Declarar com a especial interès o utilitat municipal, les activitats de comerç solidari de
roba i  magatzem de la plaça Mossèn Pere Batlle,  núm. 3, bxs. 2,  de Parets del  Vallès,
promogudes per la PARROQUIA DE SANT ESTEVE DE PARETS DEL VALLÈS al tenir una
finalitat d'interès social.

2. Aplicar la bonificació del 95 % de les taxes aplicades en concepte de legalització de les
activitats de comerç solidari de roba i magatzem.

3. Notificar  la  present  resolució  a l'interessat,  a  l'ORGT de la  Diputació  de Barcelona i
comunicar-ho a Serveis Econòmics.

7. Acordar, d’acord amb la sol·licitud formulada pel Consorci de Gallecs, la prohibició
de  circulació  de  vehicles  pels  camins  rurals  de  Gallecs  i  delegar  al  Consorci  de
Gallecs la implantació de la mateixa

Pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Cayuela, i exposa que el plenari de 29
d'abril  de 2014 del Consorci  del Parc de l'Espai d'Interès Natural  de Gallecs va acordar
demanar als diferents ens locals titulars dels camins de Gallecs, la prohibició de la circulació
de vehicles a motor pels camins de l'espai natural de Gallecs, excepte per a les persones
que hi viuen o hi treballen. Per aquest motiu es proposa:

1. Prohibir la circulació amb vehicles de motor pels camins de l'espai natural de Gallecs a les
persones que no hi viuen o no hi treballen a Gallecs.

2. Delegar en el Consorci del Parc de l'Espai d'interès Natural de Gallecs la competència per
vetllar  pel  compliment  d'aquesta  prohibició.  Aquestes  competències  a  l'emissió
d'autoritzacions exclusivament a favor de les persones que hi viuen o hi treballen.

Continua explicant que la delegació no inclou la potestat sancionadora en aquesta matèria,
que la delegació de competències té en principi una durada il·limitada, però quedaria sense
efecte en cas de dissolució del Consorci. 

El Consorci té l'obligació d'informar periòdicament a aquesta corporació de les autoritzacions
que  emeti,  com  també  d'assumir  les  despeses  que  pugui  generar  l'emissió  de  les
autoritzacions.

El senyor Cayuela continua explicant que s'han mantingut reunions amb els veïns, com els
veïns de la zona de la Torre de Malla, per explicar que en cap cas es delimita l'activitat que
desenvolupen, de manera que les persones que vagin a comprar ho puguin continuar fent.
Sempre seguint la pedagogia del Consorci, com per exemple si poden anar a peu, millor.

També es proposa notificar l'acord al Consorci del Parc de l'Espai Natural de Gallecs i al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya.

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup votarà a
favor, atès que és interessant el fet que no hi hagi circulació en aquell sector, perquè a més
de ser una zona agrícola, moltes persones la utilitzen per passejar.
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Vol  especificar  una qüestió  que acaba de comentar  el  regidor  sobre  la  Torre de Malla.
Pregunta com es resoldrà el tema de les activitats que es puguin desenvolupar a Can Jornet
i com es resoldrà la qüestió de les activitats comercials de la masia. Acaba de dir que serà
flexible, però l'acord no ho diu. Per no tenir problemes s'hauria d'explicar molt bé aquesta
circumstància. Perquè l'acord diu els que no hi viuen i els que no hi treballen, i no parla res
de les activitats de Can Jornet, ni activitats comercials de les masies. Per aquest motiu,
potser  s'hauria  de pensar  amb alguna  manera de  regular  el  tema,  sinó  poden  haver-hi
problemes, ja que el que s'acorda és una cosa i si  després es compleix una altra. S'ha
d'especificar bé la seva regulació.

La presidència indica que el punt 1 ho especifica de manera bastant clara, de la manera
següent:

“Prohibir la circulació amb vehicles de motor pels camins de l'espai
natural de Gallecs de titularitat d'aquesta corporació a les persones
que no hi viuen o no hi treballen, així com preservar la circulació de
vehicles, en aquells casos d'activitats existents al terme municipal de
Parets del Vallès, per tal de que es puguin desenvolupar amb normalitat
o l'accés de vehicles d'emergències i/o serveis.”

Com ha explicat el regidor són activitats de caràcter agroalimentari i d'altres aspectes, s'ha
parlat directament des del Consorci i l'Ajuntament ha mediat amb els que són de Parets,
perquè puguin continuar desenvolupant l'activitat.

Can Jornet també s'ha concretat. És un equipament municipal i com a tal hi haurà un trànsit
rodat d'accés. Reitera que està absolutament previst l'esmentat aspecte i a més d'alguns
altres, que estan a altres parts del territori, ja que cal dir que la present proposta passa a
aprovació de Mollet, i Palau i es preveu que les activitats puguin continuar.

La presidència continua exposant que es pot demanar a qualsevol de les comissions del
plenari i del Consorci de Gallecs que especifiquin el tema de forma més concreta, amb més
detall per ser més garantistes.

El  regidor  de Medi  Ambient,  el  senyor  Cayuela  explica,  que  ara  s'aprovarà  un protocol
d'adaptació i de gestió, que el trametran a cada Ajuntament depenent de les activitats que
cada Ajuntament tingui a Gallecs.

Actualment  l'espai  de Gallecs  disposa  d'un policia  de 9  h  a 13 h  cada dia,  i  ara  s'han
mantingut reunions amb els mossos d'esquadra i agents rurals per controlar el tema.

La  presidència  indica  que  si  aquesta  apreciació  encara  que  ja  s'ha  concretat,  si  s'ha
d'especificar més, tot i que ja s'hi ha parlat, es pot detallar més.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup està a favor,
ja que es delega en el Consorci la gestió del compliment de les prohibicions exposades, el
qual és qui regula l'espai.

Demana al secretari que d'acord amb el reglament orgànic municipal hi ha un ordre establert
d'intervenció, que vetlli una mica per l'ordre, per garantir les intervencions de tots els grups
municipals.

La presidència indica que no pateixi, que des de la presidència també es vetllarà perquè
sigui així. En qualsevol cas si el portaveu de CiU vol que quedi constància, no hi ha cap
problema. 

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que Gallecs és un pulmó
verd important per Parets, que tots aprecien i estimen moltíssim i la solució que es proposa
és molt encertada. Passejant per Gallecs s'han trobat gent que camina, que va en bicicleta,
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en cotxe i caldrà regular moltes activitats.

En la Comissió Informativa van explicar que el Consorci encara treballava en el tema, per
aquest  motiu  el  seu  grup  esperarà  a  què  acabi  de  quadrar  tot.  Parla  de  les  activitats
existents, però no diu res de les activitats futures, que vulguin demanar accés. Pregunta com
es pot regular.

Com  han  dit  la  majoria  dels  que  han  intervingut,  ICV  està  a  favor  de  la  mesura  i  es
congratulen de què finalment es posi ordre en un espai tan especial com és Gallecs.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

1. En data 29 d'abril de 2014 el Consell Plenari del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès
Natural  de  Gallecs  va acordar  demanar  als  diferents  ens  locals  titulars  dels  camins  de
Gallecs que prohibeixin la circulació de vehicles a motor pels camins de l'espai natural de
Gallecs  que  siguin  de la  seva  titularitat,  excepte  per  a  les  persones  que  hi  viuen  o  hi
treballen.

2. L'article 3.1 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi
natural (LAMMN), segons el qual les actuacions de les diverses administracions públiques
que tenen competències relacionades amb la matèria regulada per aquesta Llei s'han de fer
d'acord  amb  els  principis  de  coordinació,  col·laboració  i  respecte  mutu  en  l'àmbit
competencial. 

3. L'article 8.2 de la LAMMN estableix que les limitacions de la circulació de vehicles que
afectin camins de titularitat dels ens locals, les quals han d'ésser establertes per les entitats
locals respectives, després d'haver consultat la comissió comarcal corresponent.

3. La Llei 9/1995 demana informe preceptiu de la Comissió Consultiva del Consell Comarcal
sobre l'accés motoritzat al medi natural, i aquest no es pot obtenir perquè les comissions
consultives no estan operatives i això no pot obstaculitzar l'exercici de la competència que
els ajuntaments tenen atribuïda per l'article 8.2 de la mateixa llei. 

Fonaments de dret

D'acord amb la  Llei  9/1995,  de 27 de juliol,  de regulació  de l'accés motoritzat  al  medi
natural.

D'acord amb l'article 114.3.e del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, segons el qual cal el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar acords relatius
a la transferència de funcions a altres administracions públiques. 

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

1. Prohibir la circulació amb vehicles de motor pels camins de l'espai natural de Gallecs de
titularitat d'aquesta corporació a les persones que no hi viuen o no hi treballen, així com
preservar la circulació de vehicles, en aquells casos d'activitats existents al terme municipal
de Parets del Vallès, per tal de que es puguin desenvolupar amb normalitat o l'accés de
vehicles d'emergències i/o serveis.

2. Delegar en el Consorci del Parc de l'Espai d'interès Natural de Gallecs la competència per
vetllar  pel  compliment  d'aquesta  prohibició,  mitjançant  la  implantació  d'un  sistema
d'autoritzacions per circular per Gallecs amb vehicles a motor, exclusivament a favor de les
persones que hi viuen i hi treballen, en els termes següents:
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a) Abast de la delegació: la delegació de competències es limita a l'emissió d'autoritzacions
de circulació amb vehicles de motor pels camis de l'espai natural de Gallecs, exclusivament
a favor de les persones que hi  viuen o hi  treballen.  La delegació no inclou,  per tant,  la
potestat sancionadora en aquesta matèria. 

b)  Durada  de  la  delegació:  la  delegació  de  competències  té  en  principi  una  durada
il·limitada, però quedaria sense efectes en cas de dissolució del Consorci. 

c)  Obligacions  del  Consorci:  el  Consorci  té  l'obligació  d'informar  periòdicament  aquesta
corporació  de les  autoritzacions  que emeti.  A  més,  el  Consorci  haurà  de denunciar  els
incompliments de la prohibició de circulació de què tingui coneixement, als efectes que es
pugui tramitar l'expedient sancionador corresponent.

d)  Finançament  de  la  delegació:  el  Consorci  haurà  d'assumir  les  despeses  que  pugui
generar l'emissió de les autoritzacions.

3. Notificar aquest acord:

a)  Al  Consorci  del  Parc  de  l'Espai  Natural  de  Gallecs,  perquè  accepti  la  competència
delegada. 

b)  Al  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca,  Alimentació  i  Medi  Natural  de  la
Generalitat de Catalunya, per tal que, de conformitat amb el que estableix l'article 8.3 de la
Llei  9/1995,  de  27  de  juliol,  de  regulació  de  l'accés  motoritzat  al  medi  natural,  faci  la
senyalització i la publicitat corresponent sobre la prohibició de circulació acordada. 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

8. Acordar, si correspon, l’adhesió al Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació
de Catalunya

Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i proposa l’adhesió de l'Ajuntament
al Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació de Catalunya.

Explica que l'esmentat Fòrum es va constituir a l'Hospitalet a l'any 2012, i els objectius que
té són bàsics. Es tracta d'un òrgan de reflexió i de treball que té com a objectiu vetllar per la
qualitat de l'educació i denunciar aquelles accions que posin en perill i trenquin el consens i
els acords assolits en matèria educativa en el país.

Quan  s'uneixen  tants  pobles,  la  força  és  major,  i  el  que  tenen  molt  clars  és  que  els
ajuntaments  són  molt  conscients  i  comparteixen  la  preocupació  sobre  les  greus
conseqüències que pot tenir aquesta crisi en matèria educativa i és millor invertir en aquests
moments, sinó en un futur poden tenir un increment sensible del que seria el fracàs escolar, i
posteriorment conseqüències socials i de convivència molt més negatives. Per l'exposat, es
demana al govern de la Generalitat que garanteixi de forma efectiva tot el que tingui a veure
amb la inversió en educació. Els ciutadans s'ho mereixen i és una garantia de futur.

En  el  Fòrum  d’Alcaldes  i  Alcaldesses  es  compta  amb  el  suport  d'una  vuitantena  de
municipis. No els llegirà tots, només el que estan més aprop com Montmeló, Montornès,
Sabadell, Mollet, Granollers i Lliçà d'Amunt entre molts d'altres.

Són 80 municipis, amb una població de més de 2.000.000 de persones, que donen suport.
Les  coses  són  complicades.  Quants  més  millor  a  l'hora  de  reclamar  i  aconseguir  més
inversió en matèria educativa.

El grup del NOPP vota a favor.
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Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup vota a favor, i
fa el prec en el sentit que esperen que realment surtin iniciatives interessants del Fòrum i no
sigui com a vegades que s'adhereixen a altres òrgans, i  han passat un 1 o 2 anys i no
acaben de veure i no palpen que hi hagin fets coses concretes.

El grup d'ICV vota a favor i el PP s'absté.

La presidència indica que a la vista del resultat de les votacions, la mateixa voluntat que
comentava el portaveu de CiU, és la voluntat d'aquest mateix alcalde,  el qual és el que
haurà d'assistir-hi  i  que en un aspecte com aquest s'ho val poder estar i  sobretot poder
salvar l'educació.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 15 (PSC, NOPP, CiU, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions:  2 (PP)

Per tant i,

Relació de fets

El  Fòrum  d’Alcaldes  i  Alcaldesses  per  l’Educació  a  Catalunya  es  va  constituir  a
l’Hospitalet l’any 2012. Es tracta d’un òrgan de reflexió i treball que té per objectius, des de
la pluralitat política, vetllar per la qualitat de l’educació als pobles i a les ciutats i denunciar
aquelles accions que posin en perill i trenquin el consens i els acords assolits en matèria
d’educació a Catalunya.

Vist el contingut del Manifest de constitució del Fòrum d'Alcaldes i alcaldesses:

“MANIFEST  DE  CONSTITUCIÓ  DEL  FÒRUM  D’ALCALDES  I  ALCALDESSES  PER
L’EDUCACIÓ A CATALUNYA

Els alcaldes i les alcaldesses sota signants, davant del canvi de model
educatiu que el govern de la Generalitat de Catalunya està imposant en
el nostre país, ens constituïm en un fòrum de reflexió i de treball amb
l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’educació en els nostres
pobles i ciutats i denunciar aquelles accions que la posin en perill i
trenquin  el  consens  i  els  acords  assolits  en  els  darrers  anys  a
Catalunya. 

La reducció del pressupost d’Educació de la Generalitat en un 14% en
tan sols dos anys ha precipitat tot un seguit de mesures impulsades pel
Departament d’Ensenyament que estan posant en perill el model d’escola
pública catalana que hem assolit amb tant d’esforç. A més, des de fa
uns mesos, la incorporació de les mesures imposades arreu de l’Estat
pel  Ministeri  d’Educació  han  agreujat  de  forma  important  aquesta
situació, i amb la reforma prevista a l'Avantprojecte de Llei sobre les
competències locals que impulsa el Govern de l'Estat, on s'eliminen les
competències municipals en l'educació, es provocaria un retrocés amb
conseqüències letals per a l'escola pública. 

La  manca  de  finançament  de  la  major  part  dels  programes  que  fan
possible que els centres educatius del nostre país siguin un instrument
de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats, l’asfíxia econòmica als
ajuntaments  que  impulsem  serveis  educatius  en  el  territori  i  la
davallada de recursos destinats a l’escola pública que aboquen a un
desequilibri greu entre l’oferta pública i concertada, són algunes de
les  característiques  d’aquest  nou  model  educatiu  que  impulsen  els
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                                                                
www.parets.cat                                                                                                                    26/37



Secretaria General

governs català i espanyol. 

Els alcaldes i les alcaldesses som conscients que l’Educació és la clau
de l’èxit cultural, social i econòmic dels nostres veïns i veïnes i que
no pot existir un bon projecte  de  poble  o  de  ciutat  sense  un bon
Projecte  Educatiu  que  el  vertebri.  Per  aquesta  raó,  i  malgrat
formalment no tenir la major part de les competències en Educació, hem
apostat  sempre  per  jugar  un  paper  actiu  i  coresponsable  en  els
processos  educatius  dels  nostres  pobles  i  ciutats.  Per  això  no
compartim la deslleialtat de l’actual govern de la Generalitat envers
els  compromisos  de  finançament  i  de  planificació  educativa  amb  els
nostres  municipis  i  vivim  amb  molta  preocupació  la  seva  manca  de
col·laboració i la marginació que els governs locals actualment patim
respecte les decisions educatives del nostre país. 

Volem posar en coneixement de l’opinió pública la nostra preocupació
per l’inici del curs 2012/13, un curs en el que els nostres infants,
les seves famílies i els centres educatius viuran de forma concentrada
totes  les  conseqüències  d’aquest  canvi  de  model  de  l’educació  del
nostre  país  que  progressivament  està  impulsant  el  Govern  de  la
Generalitat: 

● Manca de finançament de les escoles bressols municipals que atenen
una  etapa  educativa  clau  en  la  formació  dels  nostres  ciutadans  i
ciutadanes. 

● Manca de finançament de les escoles municipals de música i de dansa
que posen a l’abast del conjunt de la ciutadania els aprenentatges
artístics històricament preservats a les elits culturals i econòmiques
del país. 

●  Retrocés  substancial  en  el  reconeixement  de  la  coresponsabilitat
municipal  en  l’escolarització:  les  polítiques  de  reequilibri  dels
alumnes  amb  necessitats  educatives  específiques,  els  convenis  de
coresponsabilitat  i  les  zones  educatives,  les  Oficines  Municipals
d’Escolarització i les Taules Mixtes d’Escolarització. 

●  Manca  de  suport  econòmic  de  la  Generalitat  als  plans  educatius
d’entorn i a d’altres programes d’èxit, de cohesió social i de lluita
contra l’absentisme. La reducció de les aules d’acollida i les unitats
de  suport  a  l’Educació  Especial  (USEE)  que  posen  en  greu  perill
l’escola inclusiva, per a totes i tots els alumnes. 

●  Insuficiència  i  retard  en  el  pagament  de  les  beques  menjador.
Mancances  en  el  transport  i  el  menjador  escolar,  particularment  en
nuclis de població allunyats o en zones rurals. 

●  Desaparició  del  finançament  dels  programes  de  qualificació
professional inicial (PQPI) del Departament de Treball i Ocupació que
fins ara atenien els joves no graduats amb l’objectiu de possibilitar-
los itineraris formatius de segona oportunitat. 

● Separació de la xarxa d’escola pública i d’escola concertada, amb
horaris lectius diferenciats i la no recuperació la sisena hora a les
escoles  públiques  de  Primària  que  està  dificultant  la  igualtat
d’oportunitats de tots els nens i nenes del país. 

● Fre a la creació i a l’impuls dels institut-escola com a centres
públics que afavoreixen la continuïtat i la coherència del projecte
educatiu. 
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●  Insuficiència  de  beques  i  ajuts  per  accedir  als  estudis  post-
obligatoris  davant  la  instauració  o  l’augment  de  les  taxes  a  la
Formació Professional i a la Universitat públiques. 

● Baixa inversió en obra nova i en reformes, ampliació i millores dels
edificis  educatius  que  cronifica  situacions  de  precarietat  i
provisionalitat. 

●  Desaparició  del  finançament  de  les  activitats  de  les  AMPES:
socialització  i  reutilització  de  llibres,  activitats  extraescolars,
acollida matinal... 

●  Difícil  situació  en  la  que  queden  els  centres  educatius  per  les
modificacions de les condicions de treball del professorat, la reducció
de plantilles i els increments de ràtios. 

Els ajuntaments som molt conscients i compartim la preocupació sobre
les greus conseqüències que pot tenir la crisi en el sistema educatiu
si  durant  els  propers  anys  es  manté  la  davallada  de  recursos
pressupostaris, que sumada a la pèrdua de rendes familiars, produirà
inevitablement  un  increment  sensible  del  fracàs  escolar,  i
posteriorment conseqüències socials i de convivència molt negatives. 

Per tot això, i conscients de la gravetat de la situació del país que
copsem com a responsables polítics, reiterem la nostra voluntat de ser
corresponsables de l’educació  dels  nostres  ciutadans  i  ciutadanes i
demanem al Govern de la Generalitat que garanteixi de forma efectiva,
no  retòrica,  el  diàleg  i  la  cooperació  amb  els  ajuntament  sota  el
principi de lleialtat institucional, i que amb urgència, prioritzi la
inversió  en  Educació  com  la  millor  garantia  de  futur,  la  millor
inversió possible per superar aquesta greu situació econòmica, política
i social que viuen els pobles i les ciutats de Catalunya. 

El  Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació a Catalunya  compta amb el suport
d’una setantena de municipis catalans, que representen una població de prop de dos milions
d'habitants.

Fonaments de Dret

L'article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost. De règim jurídic i de procediment
administratiu  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  respecte  a  les  relacions
interadministratives.

Vist el que disposa  la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació.

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

1. L'Adhesió de l'Ajuntament de Parets al Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació de
Catalunya, acceptant el Manifest de constitució

2. Nomenar a l'alcalde president de la corporació representant de l'Ajuntament de Parets en
l'esmentat Fòrum, i facultar-lo per a la signatura dels actes i documents necessaris per a
l'execució del present acord.

3. Notificar el present acord al Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació de Catalunya.
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MOCIONS

9.  Moció  del  grup  municipal  del  PSC  en  relació  amb  l'elecció  democràtica  dels
alcaldes i de les alcaldesses

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

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 15 (PSC, NOPP, CiU, ICV)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions:  0

Per tant i,

Moció del grup municipal del PSC en relació amb l'elecció democràtica dels alcaldes i
de les alcaldesses

La complexitat i la pluralitat, l’espai de primera instància per a la resolució dels problemes de
la ciutadania, l’espai dels grans canvis i de la millora de les condicions de vida de la gent
són, sense cap dubte, característiques fonamentals de l’àmbit municipal.

Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals
del  segle  XX:  els  fenòmens  migratoris,  els  nous  models  familiars,  la  dependència  i
l’envelliment de la població, i en aquesta primera dècada del segle XXI, són el principal dic
de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels
drets de la ciutadania i els principals espais per a generar alternatives socials i econòmiques
per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades.

Defensem un model de governs locals de proximitat, un model sustentat en l’autonomia local
que permeti desenvolupar les seves competències i que disposi dels recursos suficients per
fer-les efectives.

Els municipis espanyols han estat des del 1979 l’expressió més evident de l’arribada de la
democràcia  al  nostre  país:  milers  de regidors  i  de  regidores,  d’alcaldesses  i  d’alcaldes,
elegits  pels  seus  veïns  i  veïnes,  van  accedir  al  govern  dels  ajuntaments  des  de  la
preocupació per satisfer les demandes més apressants dels seus veïns i també, davant la
falta  de definició  constitucional  de les competències  locals,  per  afrontar  aquells  reptes  i
actuacions que foren impulsades per  la  ciutadania.  Des d’aquest  principi  d’administració
més  propera,  es  van  configurar  els  ajuntaments  com  les  entitats  que  visualitzaren  la
democràcia al nostre país i que representaren la primera experiència, fins ara irreversible,
de descentralització política. Han estat, sens dubte, els motors de les grans transformacions
del  nostre  país;  donant  respostes  als  nous  reptes  dels  pobles  i  ciutats,  fent-lo
independentment de les competències i del marc financer, pensant solament en solucionar
els problemes dels ciutadans.

Considerem imprescindible  conservar  aquest  paper,  que  ha  estat  raonablement  garantit
durant tot aquest període per un sistema electoral que, sense ser perfecte, ha permès que
les opcions polítiques significatives en què s’organitza la ciutadania en cada municipi hagin
configurat majories de govern local amb un recolzament majoritari del vot popular a través
d’un sistema de representació, respectant la proporcionalitat contemplada a la CE.

Ara, el govern del PP ha expressat la possibilitat d’una reforma “exprés” de la Ley Orgánica
5/1985,  de 19 de junio,  del Régimen Electoral  General  (LOREG),  concretament del  seu
Capítol IX article 196, per tal de garantir que l’alcalde o l’alcaldessa de la llista més votada,
sense superar el 50% dels vots, pugui ser-ho i amb majoria absoluta.
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Amb el  seu vot,  la  ciutadania  diposita  la  seva representativitat  en  una candidatura  i  no
exclusivament en el seu cap de llista. Com a expressió de la màxima representació de 

la ciutadania, al plenari de l’ajuntament -format per tots els regidors i regidores electes- li
corresponen les atribucions del control i fiscalització i l’adopció d’acords i aprovacions de
caràcter general, entre les quals es troba la d’escollir l’alcalde o alcaldessa que presidirà el
Ple.

Constatem que  el  PP no  ha fet  cap proposta  en aquesta  línia  durant  tot  el  procés de
tramitació parlamentària de la LRSAL, per cert, aprovada sense l’acord de les altres forces
polítiques,  i  que ho ha plantejat  tot  just  després  de les  últimes eleccions  europees,  els
resultats de les quals per la davallada de vots del PP posa en risc el manteniment de moltes
alcaldies actualment governades per aquesta formació política.

Aquesta proposta, a més, qüestiona el valor democràtic del necessari diàleg, negociació i
acord  entre  les  forces  polítiques  representades  en  el  plenari  municipal,  per  decidir
democràticament les millors propostes pel ciutadans.

Entenem, també, que aquesta proposta expressada pel PP, no representa cap millora per a
la regeneració democràtica,  sinó que obeeix  exclusivament  als seus interessos polítics i
electorals  i  no  als  interessos  dels  ciutadans  i  suposa  novament  una  amenaça  a  la
democràcia local.

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

1. Manifestar que un canvi tan important en la dinàmica del funcionament democràtic dels
ajuntaments  necessita  de  forma  imprescindible  que  es  faci  en  el  moment  adient,  amb
objectius clars i amb unes línies de negociació política amb el municipalisme. 

2. Manifestar el desacord amb la voluntat del PP de modificar les regles del joc per canviar
l’elecció  dels  alcaldes  i  de  les  alcaldesses  a  pocs  mesos  de  les  properes  eleccions
municipals.  Aquest  canvi necessita d’un nivell  d’acord polític  que no sigui  només el  que
l’aritmètica  parlamentària  exigeix,  sinó  que sigui  un acord  amb la  majoria  de les  forces
polítiques.

3. Manifestar l'oposició a la proposta de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General (LOREG), anunciada pel PP.

4. Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, i a tots els Grups Parlamentaris
del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya.

10. Moció de CCOO de Correus en defensa del servei públic de correus

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

Prèvia la vènia, pren la paraula la delegada del Vallès Oriental de la Secció Sindical de
CCOO - Correus, la senyora Palmira, i exposa que la problemàtica s'inicia quan posen una
demanda a Correus a la Comissió Nacional de Mercats, denunciant a Correus que perquè
torni la totalitat dels pressupostos que han rebut des de l'any 1998, que i això suposa uns
3.500.000.000 €. Correus porta les cartes a dalt de la muntanya per 0,37 €, estipulat amb un
pressupost  estatal  de mancança que s'adequa amb uns pressupostos, perquè formen la
totalitat del servei postal universal.

La  problemàtica  ve quan en ser  una empresa estatal  el  govern  hauria  de prendre  una
decisió en defensa de Correus i no en pren.

Si això arriba a terme Correus no sap com quedarà. Són 55.000 treballadors a tota Espanya.
Concretament a Catalunya són més de 7.000, per tant consideren que des dels ajuntaments
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del Vallès Oriental, de tota Catalunya i de tota Espanya haurien de presentar una Moció i
una declaració a favor del servei públic, perquè han de pensar que les empreses privades
reparteixen les cartes allà on són rentables, però on no són rentables no les porten. Repartir
cartes a dalt de Lliçà d'Amunt o Can Farrell no es rentable, per un import de 0,37 €, per tant
les porta Correus.

Correus  és  un servei  públic,  sense  beneficis,  igual  que la  resta  de serveis  públics.  Els
pobles,  CCOO,  les  persones  que  treballen  a  Correus  a  Parets,  el  poble  de  Parets  i
l'Ajuntament de Parets haurien de posicionar-se a favor i en defensa de Correus. 

Ella que és coneguda com la cartera del poble, ha estat la que ha vingut a defensar Correus.
Fa més de 25 anys que treballa a Correus i si ha de venir aquí, si ha d'anar a Montmeló,
Granollers, si ha d'anar i fa falta anar a Madrid per defensar que es compleixi ho farà.

Com abans ha dit l'alcalde necessiten més gent per treballar, però no en deixen contactar.
Sap que les noves tecnologies els van en contra,  però no tothom té noves tecnologies,
encara hi ha part de la població que rebre una carta és necessari per ells.

Una  altra  cosa  que  els  va  en  contra  és  la  facturació  electrònica  que  el  mateix  govern
l'aprova.  En el  moment  que  la  facturació  electrònica  es  posi  en marxa  només aquelles
persones que posin la creu rebran la facturació física a casa, la resta s'enviarà per correu
electrònic o no, però sinó la demanes no te l'enviaran, fet que suposarà la mort súbita de
Correus.

Espera que la Moció s'aprovi i que Parets del Vallès es posi al costat del que defensen el
servei públic. Moltes gràcies.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor,
atès que creu que no hi ha res més a afegir al que s'acaba de dir la que és la nostra cartera
de fa molts anys.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que com no pot ser d'una altra manera
el seu grup vota a favor.

La resta de grups també vota a favor. Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
dóna suport a la Moció següent:

Moció de CCOO de Correus en defensa del servei públic de correus

En un context com l'actual, Correus juga un indubtable paper per contribuir a la cohesió
social,  territorial  i  econòmica del  país,  tant  a nivell  estatal  com a autonòmic,  assumint  i
prestant un servei públic a ciutadans, empreses i administracions en la totalitat dels nuclis
de població, al marge de la seva rendibilitat econòmica.

Les dades ho posen en valor: més de 8.000 municipis atesos, 16 milions de llars, 3,2 milions
d'empreses (més del 99% són pimes) i un total de 7.100 punts d'atenció en l'àmbit  rural
(carters rurals i oficines) i més de 100.000 quilòmetres diaris.

Conseqüentment,  la  regulació  postal  europea  i  espanyola  contempla  mecanismes  de
finançament per garantir la prestació del correu en tot el territori. Un servei públic que només
és atès en àmplies zones per l'empresa Correus i que, de no ser així, desapareixeria, al no
donar-se les condicions de rendibilitat per a la seva prestació per part del sector privat. 

Aquest Grup ve observant amb preocupació el sistemàtic setge del servei postal públic per
part d'alguns grups de pressió empresarials, mediàtics i jurídics que podria afectar a milions
de  ciutadans,  així  com  al  correcte  funcionament  de  l'Administració,  com  esmentàvem
anteriorment.

Aquest Grup ha tingut coneixement de la demanda presentada a la Comissió Europea per la
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patronal del sector logístic, exigint a l'Estat espanyol la devolució del finançament del Servei
Postal Universal des de 1998. Major preocupació que els continguts de la pròpia demanda
suposa, si cap, la nul·la actuació del Govern en una qüestió que afecta no ja a Correus, sinó
al propi paper de l'Estat (perquè és a l'Estat a qui s'ataca) com a responsable de garantir la
prestació del servei postal públic.

L’estranyament de marges econòmics i empresarials que, com a conseqüència de l'apatia
dels  responsables  polítics  directes  (Ministeri  d'Hisenda,  Foment  i  SEPI),  està  sofrint
l'operador, està comportant un cost social  molt alt a nivell  general (8.000 llocs suprimits,
milers  de  barris  sense  repartiment,  centenars  de  zones  rurals  descobertes,  més  de  16
milions de ciutadans de mitjanes i petites poblacions afectades)  i  a Catalunya   l'ajust  ha
significat en concret: 1463 llocs de treball suprimits i  una reducció a la contractació d’un
35%. A PARETS DEL VALLÉS  s’ha suprimit una secció de repartiment  en moto de les 7
que hi havia a aquest centre de treball i s´ha reduït l’atenció al client en 1 persona. 

En el futur podrien haver-hi 2469 acomiadaments de treballadors i treballadores de Correus,
deixant a 7400 persones sense cap sustento. 

I, sobretot, pot afectar a mitjà termini a la futura viabilitat empresarial de Correus, al servei
públic que presta i a l'ocupació dels gairebé 55.000 de treballadors.

Per tot això,  AMB LA PRESENT RESOLUCIÓ REQUERIM AL GOVERN que prengui les
mesures necessàries per garantir la viabilitat del servei postal públic:

• Definint una posició d'Estat que expressi sense ambigüitat la seva defensa del servei
postal  públic  i  els  seus  compromisos  amb  el  futur  de  Correus  com  a  empresa
capdavantera del sector públic.

• Garantint els compromisos de finançament per a la prestació dels serveis postals a
tots els ciutadans.

• Impulsant  una  regulació  del  mercat  que  no  retalli  el  PLA  DE PRESTACIÓ DEL
SERVEI POSTAL UNIVERSAL als ciutadans i assegurant que els ciutadans rebin el
repartiment de correspondència 5 dies a la setmana com mandata la Directiva Postal
europea.

11.  Moció dels  grups municipals  de PSC,  NOPP,  CIU i  ICV-EUiA sobre la possible
consulta del 9 de novembre de 2014

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i de conformitat amb l'acord pres per la Junta de
Portaveus, llegeix la Moció presentada pels grups municipals de PSC, NOPP, CIU i ICV-
EUiA sobre la possible consulta del 9 de novembre de 2014.

La presidència obre un torn de paraula, i intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i
indica que l'esmentada Moció ha estat també assumida i presentada per altres partits de
Parets  del  Vallès,  els  quals  no  formen  part  del  consistori,  com  és  el  cas  d'Esquerra
Republicana  de  Catalunya  (ERC)  i  les  Joventuts  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya
(JERC ), que els consta i així els han fet arribar el seu suport i els agradaria que en l'acta del
Ple també quedés reflectit.

La senyora Martí indica que Catalunya avui viu una situació singular com a país i que la
manifestació de la societat civil que va tenir lloc el passat 11 de Setembre, amb el tema de la
“V” i també el passat 11 de Setembre amb el tema de la cadena humana, són circumstàncies
importants i que tothom hauria de fer una anàlisi acurada, especialment els partits polítics,
els governs i també la resta d'Europa.
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Es  pregunten  quina  altra  raó  o  causa  avui  dia  és  capaç  de  treure  al  carrer  1.700.000
persones. Que el NOPP sàpiga en aquests moments no hi ha cap, malgrat que la societat té
molts problemes i que el govern del PP no hauria de fer-se el sord davant d'aquest tipus de
fets,  perquè  estan al  davant  d'un  moviment  social,  d'una  onada  pacífica  del  poble  que
demana una cosa tan senzilla com és poder votar per decidir el seu futur com a poble.

D'ençà de la democràcia fa uns anys han passat moltes coses. Algunes bones i altres no
tant.  Han  gaudit  d'autonomia,  però  s'han  donat  compte  que  gaudien  d'una  autonomia
capada, perquè en el moment del primer Estatut no van ser suficientment valents. Les forces
polítiques no van ser suficientment valents per aconseguir un concert. No va ser possible, es
va fer la política del peix al cove, fet que va portar a una situació no gaire bona.

Després  la  reforma  del  segon  Estatut,  aprovada  no  fa  gaire,  la  va  tombar  el  Tribunal
Constitucional àmpliament polititzat i també diverses forces polítiques van ajudar a aigualir-
lo. Tot això ha derivat en una situació que Catalunya disposa de determinades competències
sense cap mena de solució fiscal i paradoxalment molts recursos surten de Catalunya i no
tornen, fet que els empobreix des de fa temps.

El que està passant és que no només els grups polítics, sinó que la societat civil demana
canvis i aquests canvis han generat després de les últimes manifestacions, que el Parlament
de Catalunya aprovés una Llei de consultes, que és el que recull la Moció.

És una Llei de consultes perquè el Parlament de Catalunya té competències respecte a les
lleis de consultes, però no respecte al tema dels referèndums, però sí que la consulta està
perfectament recollida i el NOPP entén que la Llei de consultes ha de donar peu tal com s'ha
dit reiteradament a la votació del 9 de Novembre pel dret a decidir.

És una oportunitat històrica i els passos que s'han fet fins ara han de conduir a trobar una
solució  i  una  sortida  política  per  Catalunya  com a país.  Aquest  és  un  desig  no només
d'alguns polítics, que podria ser paradoxal, sinó de la pacífica societat civil.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup està molt
content que avui s'hagi aprovat aquesta Moció, a més amb el suport i amb el quòrum de
gairebé tot l'Ajuntament, excepte del PP.

Vol recordar que fa sis mesos CiU ja va mostrar, potser no d'una manera tan homogènia, el
suport  a  la  consulta.  En  aquesta  ocasió  sí  que  ha  estat  possible,  per  sobre  de  qui
presentava la moció o no la presentava, s'han posat tots d'acord i l'important és anar tots a
una i que els veïns i veïnes vegin que un fet tan important com és la consulta del 9 de
Novembre, hi estan tots d'acord i que el que es diu amb la Moció és que dins dels marcs
legals, l'Ajuntament posarà totes les eines necessàries perquè sigui així.

Els regidors de CiU, com a catalans i com a paretans, viuen i creuen que és una de les
mocions més importants, sinó la més important, i que estan encantats de viure-la i a més a
més d'aprovar-la.

Com ha comentat abans la portaveu del NOPP, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i
les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC ) donen suport a la Moció i com a
tal volen deixar constància en l'acta del seu suport.

El senyor Martín continua exposant que CiU lamenta de veritat que els dos regidors del PP
no hagin estat capaços de sumar-se a una Moció com aquesta, que l'únic que defensa és
que tots d'una manera lliure i democràtica puguin votar. Sí o no, que cadascú voti el que
vulgui, però l'important és votar, i que a nivell nacional el partit del PP vol donar una solució
jurídica, busquen solucions jurídiques a un problema que no deixa de ser polític. Si el PP
deixés de buscar solucions i coses estranyes, si pensessin políticament segurament també
donarien suport a la Moció.
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                                                                
www.parets.cat                                                                                                                    33/37



Secretaria General

Pren la  paraula el  portaveu d'ICV-EuiA,  el  senyor  Folguera,  i  indica que el  seu grup es
congratula que s'hagi arribat a l'acord de presentar una única Moció.

Ha de dir que abans de començar el Ple els grups municipals s'han reunit en una Junta de
Portaveus, perquè faltava encaixar la Moció, ja que en un principi s'havien presentat dues
mocions, i al seu grup no li havien comunicat que hi havia la possibilitat de presentar una
única moció firmada per tots els grups representats i avalada en cas de firmar-la pels d'ERC,
que es volien afegir. S'han trobat amb una Moció consensuada. Estan davant de moments
històrics. La Moció a Parets marcarà un abans i un després d'aquest consistori. És important
que tots els grups municipals estiguin representats i que donin suport a una Moció que parla
de la llibertat, del dret a decidir, de votar, de democràcia, en definitiva del que és l'essència
del que fan cadascun dels que estan aquí cada dia i al carrer, amb la seva responsabilitat.

El  senyor  Folguera  es  congratula  del  fet  d'aprovar  avui  una  Moció  molt  important  per
moltíssima gent del municipi. Comenta l'angoixa que tenia abans d'arribar al Ple municipal
d'avui per no tenir clar el posicionament dels diferents grups municipals, però l'angoixa s'ha
esvaït amb la Moció conjunta, la qual guardarà amb molt de carinyo, perquè pensa que és
una  Moció  que  marcarà  un  principi  i  un  després  d'aquest  Ajuntament  i  al  marge  del
posicionament que pugui tenir cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Parets, el que es
tracta és d'anar a votar, d'exercir la llibertat, en definitiva, el vot que és exercir la democràcia;
una democràcia que després va fer una constitució, però la constitució és conseqüència
d'una  democràcia  i  una  voluntat  democràtica  i  el  vot  és  l'essència,  és  l'ADN  de  la
democràcia, per tant la constitució va néixer de la democràcia i no pot ser la constitució la
que privi que la democràcia es dugui a terme, per això han d'estar contents que el dia 9 de
Novembre tots puguin anar a votar.

També ha de dir que per fer més solemne l'acte d'avui, tots els portaveus de l'oposició han
renunciat a fer precs i preguntes, per acabar amb aquest punt de solemnitat per tal que tots
es puguin congratular després de la intervenció del senyor alcalde, òbviament, i aplaudir una
Moció tan important com la que avui es presenta.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i manifesta que la posició del seu
grup és clara i votarà en contra.

Intervé la presidència i en nom del seu grup, el PSC, i com alcalde, creu que s'ha dit tot i que
la voluntat amb una Moció com aquesta no ha de ser ni la de capitalitzar, ni la de buscar
visions més enllà de la unió i el mateix missatge, per aquest motiu serà molt breu i només
refrenda moltes de les paraules que han dit els anteriors portaveus.

És l'exemple més clar de democràcia. El poble ha de parlar i se l'ha d'escoltar, més enllà de
quin ha de ser el futur del país, ha de ser una voluntat que es faci possible. Seria força
il·lògic no portar a terme una cosa tan transcendental com és decidir el futur del país. Això
vol dir que s'hauria de fer com en tants casos, agafar l'exemple de tants anys de democràcia
en pobles i ciutats, els quals mitjançant la paraula, el diàleg, el consens, escoltant el que
diuen els ciutadans i les ciutadanes han aconseguit arribar a les millors decisions, que són
compartides i que responen a aquest esperit altament democràtic que sempre ha tingut el
poble i el país.

És un moment més que oportú per demostrar que tots estan junts a l'hora de pensar que els
ciutadans han de tenir la paraula, i que consultar qualsevol aspecte a la ciutadania, com és
el futur del país és el més important que es pot portar a terme en aquests moments, per
aquest motiu avui ha de ser la mostra que el poble de Parets té una decisió i una voluntat
majoritària i amb un òrgans com és el Ple municipal es veu absolutament refrendada amb 15
vots a favor i 2 en contra.

Les votacions són les següents:
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Vots a favor: 15 (PSC, NOPP, CiU, ICV)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions:  0

Per tant,

Moció dels grups municipals de PSC, NOPP, CIU i ICV-EUiA sobre la possible consulta
del 9 de novembre de 2014

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur
que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i
segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. 

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-
cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que
va  tenir  una  expressió  especialment  brutal  en  el  posterior  assassinat  del  president
Companys.

La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va
propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any
2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el
suport de la majoria de les forces polítiques del país. Es va omplir Barcelona el 2012, es va
travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 s’ha
tornat a demostrar al món la voluntat de poder decidir sobre el nostre futur.

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor
del dret a decidir dels pobles i que reivindica aquest dret i vol exercir-lo per tal de recuperar
llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè
es sustenta en l’essència de la democràcia i,  per tant,  insta al  Govern i  al  Parlament a
prendre decisions  que representin  a la  majoria  dels  catalans  i  de les catalanes.  Davant
aquesta  reivindicació  democràtica  els  partits  polítics  no  s’hi  poden  girar  d’esquena.  Un
moviment  social  que ha optat  per la via pacífica,  pel diàleg,  per la  defensa ferma d'uns
objectius polítics clars, [...] vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per
la conquesta del drets ciutadans, socials i nacionals.

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant
per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del
país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la
pobresa  i  les  desigualtats,  i  la  lluita,  sense  excuses,  ni  treva,  ni  excepcions,  contra  la
corrupció.

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic,
jurídic i polític té dret a decidir sobre el seu futur, com qualsevol altra nació. Aquest dret és
un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides
així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. 

El  Parlament  de Catalunya acaba d’aprovar  per una majoria  àmplia  i  transversal  de les
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana,
després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha
estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre
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el futur polític de Catalunya.

Tal com ha dit el president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas la consulta
del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens hem compromès
a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada, s’ha de desenvolupar dins del
marc legal.

Són moltíssims els catalans que desitgen votar i  per aquesta raó considerem que no hi
haurà  una  solució  estable  a  l’actual  distanciament  que  no  passi  per  sotmetre-la  al  vot
ciutadà. 

El Ple de l’ajuntament de Parets del Vallès ha aprovat  resolucions a favor del dret a decidir
del poble català i de la convocatòria d’una consulta legal i acordada. 

Per aquest motiu, tal com es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de març de
2014, reiterem el compromís de l’Ajuntament d’ajudar en tot allò que estigui a les seves
mans per tal que aquest exercici de democràcia es pugui realitzar dins de la legalitat vigent.

Els  ajuntaments garantirem la llibertat  individual  i  el  procés democràtic,  facilitant  tots els
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta que compleixi la
legalitat  vigent,  de  forma  coordinada  amb  el  departament  competent  del  govern  de  la
Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera
activa, cívica i pacífica.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el
compromís de l’Ajuntament de Parets del Vallès amb la realització de la mateixa, facilitant
tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació i
com ha dit el President de la Generalitat de Catalunya desenvolupar-la dins del marc legal.

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a
la materialització de la consulta del 9 de novembre dins del marc de la Llei de consultes
populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja
que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de
la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  la  presidenta  del  Parlament  de  Catalunya,  als  grups
parlamentaris,  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  a  la  Federació  de  Municipis  de
Catalunya.

Com comentava el regidor d'ICV amb les votacions es dóna per finalitzat el Ple. Evidentment
hi ha hagut comentaris dels diferents portaveus, i en una Moció com aquesta no es busca
restar, sinó sumar. Qualsevol grup municipal més enllà de què estigui assegut en aquesta
taula o no estigui, qualsevol proposta d'un partit polític que sigui amb la mateixa línia i amb
la  mateixa  voluntat  serà  absolutament  ben acollida  i  es  podrà  recollir,  sinó  com a grup
municipal, sí com a partit polític que va en la mateixa línia i amb la mateixa voluntat, com no
pot ser d'una altra manera.
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A continuació tots s'aixequen i aplaudeixen i 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
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	El que disposa l’Ordenança fiscal número 5 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i l’Ordenança fiscal núm. 15 de la Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses en relació amb les bonificacions favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquen.

