
Secretaria General

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

Sessió núm.: PLE2014/7
Caràcter: Ordinari
Data: 23 de juliol de 2014
Horari: 19:00 h a 20:30
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. Donar  compte  de  la  sentència  de  l’Audiència  Provincial  de  Barcelona  en  el
Procediment 13/2012.

3. Donar compte de l'informe trimestral relatiu al compliment de la Llei  de morositat,
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del primer
trimestre de 2014.

4. Aprovar,  si  procedeix,  la  modificació  de  crèdit  número  4  del  pressupost  de
l’Ajuntament. 

5. Acordar,  si  correspon,  proposar al  Departament d’Empresa i  Ocupació les Festes
Locals per al 2015.
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ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

6. Aprovar,  si  procedeix,  el  conveni  amb  el  Departament  d'Ensenyament  per  al
finançament de l'Escola Municipal Pau Vila per a l'any 2014 i l'ajust juliol-desembre
de 2013.

ÀREA DE VIA PUBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

7. Aprovar,   si  correspon,  els  convenis  de col·laboració  amb l’Agència  Catalana  de
l’Habitatge per a la continuïtat de l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació
per al  Lloguer  Social  compartida pels  municipis  de Parets del  Vallès  i  Montmeló,
corresponents a l’any 2014.

8. Aprovar, si escau,  la revisió de preus de l’any 2014 del contracte de neteja viària i
recollida de residus urbans i l’auditoria del servei.

9. Aprovar, si procedeix, la Modificació per l'ampliació de serveis del contracte de neteja
viària i recollida de residus urbans.

MOCIONS

10. Moció presentada pel grup municipal del PP sobre les pintades al parc de Ponent de
Granollers.

11. Moció presentada pel Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat
de  Catalunya  de  reconeixement  a  la  cooperació  municipal  i  de  rebuig  a  la  Llei
espanyola 27/2013, de racionalització o sostenibilitat de l’administració local.

12. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA per una reforma constitucional i la
convocatòria  sobre  un  referèndum  sobre  la  Monarquia  i  per  l’inici  d’un  procés
constituent cap a la República.

13. Moció  presentada  pel  grup  municipal  del  NOPP  relativa  al  desacord  amb  la
privatització de terrenys de Gallecs en els termes municipals de Santa Perpetua de
Mogoda i de Montcada i Reixac.

14. Moció presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en relació a la
nova espiral de violència que pateixen les poblacions civils d'Israel i de Palestina.

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 30 de juny de 2014.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Donar compte de la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona en el Procediment
13/2012

El  secretari  dóna  compte  de  la  sentència  de  l’Audiència  Provincial  de  Barcelona  en  el
Procediment 13/2012.

Els membres del plenari prenen coneixement de l'esmentada Sentència.

Per tant,
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Relació de fets

La sentència  del Recurs apel·lació 14/2013, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, Procediment Jurat 13/2012 Audiència Provincial de Barcelona, en
la seva part dispositiva resol:

“ESTIMAR el recurso interpuesto por la representación de D. Joan Seguer
Tomás y Sergio Mingote Moreno, contra la sentencia dictada en fecha de 16
de junio de 2013, en el Procedimiento del Jurado núm. 13/2012 dimanante de
la Causa de Jurado 1/2009 instruida por el Juzgado de Instrucción núm. 43
Mollet, y en su consecuencia REVOCAR la referida sentencia en relación con
D. Joan Seguer Tomás y Sergio Mingote Moreno procediendo a su absolución
del delito de malversación de caudales públicos, y todo ello sin hacer
especial pronunciamiento en materia de costas.”

Per diligencia d'Ordenació del Secretari de la Sala Penal de data 4 de juny de 2014 s'ha
lliurat testimoni de la sentència amb expressió de la seva fermesa.

Fonaments de dret

Vist el que disposa l'article 988 de la Llei d'enjudiciament criminal, en relació amb l'article
22,2,j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de les bases de règim local, respecte a la fermesa de
les sentències.

El Ple de l'Ajuntament:

Acusa recepció i pren coneixement de la fermesa de la Sentència número 26 recaiguda en
el recurs d'apel·lació 14/2013, procediment del Jurat número 13/2012, per la qual s'estima el
recurs interposat  per la representació dels  senyors Joan Seguer  Tomàs i  Sergi  Mingote
Moreno.

3. Donar compte de l'informe trimestral relatiu al compliment de la Llei de morositat,
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del primer
trimestre de 2014

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que l'estat d'execució dels
ingressos parteix d'uns drets liquidats nets de 13.388.820,00 €, amb una recaptació líquida
d'1.564.061 € i un pendent de cobrament d'11.824.758,93 €. L'import pendent és normal
perquè es prorrategen els ingressos durant l'any,  i per aquest motiu i fins que no  hi ha
temes com l'IBI o l'IAE no es compensen els drets liquidats nets, amb el cobrament real.

Quant  a  l'estat  d'execució  de  les  despeses,  les  obligacions  reconegudes  són  de
2.886.775,82 €,  els  pagaments líquids de 2.754.780,26 € i  un pendent  de pagament  de
131.995,56  €.  Està  equilibrat  precisament  per  la  Llei  de  morositat,  i  els  pagaments  es
compleixen i s'executen tal com arriben.

El  pendent  de  cobrament  de  transferències  i  subvencions  d'altres  administracions  de
l'exercici  corrent i  tancat, en ingressos pendents de cobrament és de 4.802.394,24 € i el
pendent de cobrament de l'esmentat import corresponen a transferències i subvencions de
la Generalitat en exercicis corrents i tancats d'1.920.606,07 €.

Respecte als moviments de tresoreria a 31 de març de 2014 hi ha un acta d'arqueig en
aquesta data de 3.410.306,74 €, comparada amb l'anterior a 31 de desembre i consolidada
de 3.270.008,97 €.

Respecte a la informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
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que estableixen mesures de lluita contra la morositat, dir que el pagament de les factures del
primer trimestre de 2014 s'han revisat en un període mitjà de pagament de 52 dies, amb un
període mitjà pendent de pagament excedit de 30 dies.

El senyor Juzgado continua explicant que la corporació compleix amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i també amb l'objectiu de la regla de la despesa.

El  Ple  de  l'Ajuntament  pren  coneixement  de  l'estat  d'execució  del  Pressupost  de
l’Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament, i per tant i,

Atès el que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre,  per  la  qual  s’estableixen  mesures  contra  la  morositat  en  les  operacions
comercials.

Atès el  que disposa l’article  16 de l’Ordre HAP/2015/2012,  d’1 d’octubre,  per la qual  es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

D’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desplega l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de pressupostos i la base 4 –
Informació als òrgans de govern, de les vigents Bases d’execució del pressupost d’aquest
Ajuntament.

Vist  l’estat  d’execució  d’ingressos  i  despeses  a  31/03/2014,  resultant  de  les  dades  de
tancament del primer trimestre de 2014.

Vista l’acta d’arqueig a 31/03/2014.

Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al primer trimestre de
l’any  2014,  sobre compliment  dels  terminis  de pagament  i  tramitació  de factures en els
termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre.

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, 

PRIMER. Pren coneixement de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum
dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació  sobre el compliment dels
terminis de pagament i tramitació de factures en els termes establerts en la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al PRIMER TRIMESTRE 2014.

1.1.ESTAT D’EXECUCIÓ

INGRESSOS Previsió inicial Modificacions
Previsió 
definitiva

Drets liquidats
nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. I
IMPOSTOS 
DIRECTES 12.359.600,00  12.359.600,00 9.019.348,59 314.510,36 8.704.838,23

Cap. II
IMPOSTOS 
INDIRECTES 250.000,00  250.000,00 -8.450,10 -11.090,64 2.640,54

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 2.897.319,78 2.897.319,78 931.694,59 349.584,04 582.110,55

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 5.286.047,00 58.833,00 5.344.880,00 3.436.940,18 903.622,11 2.533.318,07

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 26.970,830  26.970,830 9.286,74 7.435,20 1.851,54

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 0,00 339.156,09 339.156,09

Cap. VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 1.675.154,92 1.675.154,92

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.450.000,00 1.000.803,00 2.450.803,00

TOTAL  22.269.937,61 3.073.947,01 25.343.884,62 13.388.820,00 1.564.061,07 11.824.758,93
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  DESPESES Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL (*) 8.558.323,93 360.136,21 8.918.460,14 1.460.147,11 1.459.331,62 815,49

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 8.862.122,57 131.952,56 8.994.075,13 884.930,31 799.744,64 85.185,67

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 323.316,83 323.316,83 50.123,36 50.123,36

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 991.923,70 175.712,54 1.167.636,24 182.737,35 139.561,85 43.175,50

Cap. VI INVERSIONS REALS 1.674.891,51 2.406.145,70 4.081.037,21 28.944,19 26.125,29 2.818,90

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 12.000,00 12.000,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.847.359,07 1.847.359,07 279.893,50 279.893,50

TOTAL  22.269.937,61 3.073.947,01 25.343.884,62 2.886.775,82 2.754.780,26 131.995,56

(*) Estan pendents de comptabilitzar les despeses de Seguretat Social corresponents a la nòmina de gener a març de 2014,
lligam de la nova aplicació informàtica Epsilon-RRHH i traspàs dades a sicalwin-Comptabilitat.

PENDENT  COBRAMENT  TRANSFERENCIES  I  SUBVENCIONS  D’ALTRES
ADMINISTRACIONS EXERCICI CORRENT I TANCATS Transferències corrents i de capital
(capítols 4 i 7 d’ingressos)

INGRESSOS PENDENT COBRAMENT 
EXERCICI CORRENT I TANCATS

Pendent cobrament 31/03/2014

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.636.174,70
Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.166.219,54

TOTAL EXERCICI CORRENT I TANCATS 4.802.394,24

PENDENT  COBRAMENT  TRANSFERENCIES  I  SUBVENCIONS  GENERALITAT  EXERCICI
CORRENT I TANCATS Transferències corrents i de capital (capítols 4 i 7 d’ingressos)

INGRESSOS Pendent cobrament 31/03/2014 Pendent cobrament 31/12/2013

Cap. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
GENERALITAT(*) 775.886,56 1.579.546,38

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
GENERALITAT + FEDER 1.164.719,51 1.310.383,75
TOTAL GENERALITAT EX. 
CORRENT I TANCATS 

1.920.606,07 2.889.930,13

1.2.MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 31/03/2014 

 ACTA ARQUEIG 31/03/2014    
Ord.  AJUNTAMENT

0EFECTIU 1.333,59  

1
COMPTES RESTRINGIDES 
INGRESSOS 6.276,28 

2COMPTES OPERATIVES 3.380.211,94 

8
P. A JUSTIFICAR I BESTRETES 
CAIXA FIXA 22.430,93 

9FORMALITZACIÓ 54,00 
TOT. 3.410.306,74 

 ACTA ARQUEIG 31/12/2013    
Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0EFECTIU 9.977,24 0 9.977,24 
1COMPTES RESTRINGIDES 29.910,11 0 29.910,11 

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                                                                                                                   5/51



Secretaria General

INGRESSOS
2COMPTES OPERATIVES 3.122.225,91 95.898,00 3.218.123,91

8
P. A JUSTIFICAR I BESTRETES 
CAIXA FIXA 7.971,90 4.025,81 11.997,71

9FORMALITZACIÓ 0 0 0.00
TOT. 3.170.085,16 99.923,81 3.270.008,97 

1.3. INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004,
DE  29  DE  DESEMBRE,  QUE  ESTABLEIX  MESURES  DE  LLUITA  CONTRA  LA
MOROSITAT  EN  LES  OPERACIONS  COMERCIALS,  CORRESPONENT  AL  PRIMER
TRIMESTRE 2014 

PAGAMENTS FACTURES PRIMER TRIMESTRE 2014 

Nombre Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal (30 + 30 dies) 998 1.305.804,39

Resta de pagaments 863 945.319,40

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL 1.861 2.251.123,79

Període mig de
pagament (PMP) (dies)

52 dies

Obligacions pendents de pagament en les
quals s’estigui incomplint el termini legal 
a la data de tancament del trimestre 
natural (vençudes a 31/03/2014)

80 76.358,76
Període mig del

pendent de pagament
excedit (PMP) (dies)

30 dies

Obligacions pendents de pagament a la 
data de tancament del trimestre  natural 
(vençudes i no vençudes a 31/03/2014)

731 1.271.781,45

FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ 

Factures o docum. justificatius al final 
del trimestre amb més de tres mesos de 
la seva anotació en el registre de 
factures, pendents del reconeixement de 
l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)

Període mig 
operacions pendents 
de reconeixement 
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de

l’obligació
  

Nombre Import total
Despeses en béns i serveis – Inversions 
reals 189 2 48,40

Total 189 2 48,40

1.4.  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT  D'INFORMACIÓ  AL
MINISTERI  D'INFORMACIÓ OBLIGACIONS ORDRE HAP/2105/2012,  D'1  D'OCTUBRE,
PREVISTES  A  LA  LLEI  ORGÀNICA  2/2012,  DE  27  D'ABRIL,  D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA  I  SOSTENIBILITAT  FINANCERA,  CORRESPONENT  AL  PRIMER
TRIMESTRE  2014  (DADES  ESTIMADES  DE  LIQUIDACIÓ  DE  L'EXERCICI  DE  2014  a
7/5/2014 data lliurament dades al Ministeri)

La Corporació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària

La Corporació compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa
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SEGON. Remetre la documentació relativa a l’apartat 1.3 a la  Direcció General de Política
Financera del  Departament  d’Economia i  Finances de la Generalitat  de Catalunya,  sens
perjudici de la utilització dels mitjans telemàtics per al seu coneixement general.

4.  Aprovar,  si  procedeix,  la  modificació  de  crèdit  número  4  del  pressupost  de
l’Ajuntament

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i proposa la modificació de crèdit
MCPle/4/2014 del Pressupost vigent de l’Ajuntament mitjançant suplement de crèdit per un
import de 32.354,83 € finançats amb baixa de crèdits.

S'augmenta la partida del Pla d'ocupació local per un import de 32.354,83 € i es minora del
fons de contingència per plans d'ocupació i d'altres amb la mateixa quantitat, per a la creació
de 6 nous plans d'ocupació.

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i indica que el seu grup vota a favor de
la modificació de crèdit per a plans d'ocupació, com altres vegades, però en comptes de
realitzar petites modificacions de mica en mica, seria més convenient efectuar-les totes de
cop i deixar clar i  palès el conjunt global dels plans d'ocupació,  en lloc de portar petites
partides, de tant en tant per implantar-lo. Tot i aquesta discrepància en el procediment, el
NOPP vota a favor.

Intervé la regidora de CiU, la senyora Samon, i exposa que el seu grup vota a favor de la
modificació de crèdit del pressupost per tal que puguin dur a terme noves contractacions de
plans d'ocupació.

El  seu grup creu que és important  que l'Ajuntament  continuï  apostant  per  les polítiques
actives d'ocupació per combatre l'atur del poble, i és important fer-ho amb seny.

Els plans d'ocupació no s'han d'entendre mai com ajuts econòmics a les persones aturades,
sinó com a eines, mecanismes o instruments per canviar la situació de la persona aturada.

La persona aturada que passa per un pla d'ocupació ha de percebre un abans i un després,
ben diferenciats. Han d'aconseguir un canvi a nivell emocional de la persona, augmentant la
seva autoestima, que li permetrà afrontar amb força i amb èxit el procés de recerca de feina
futur, però també han de professionalitzar a totes aquestes persones que es contracten i
s'ha de produir a través de formació, per fer-les més competents en el mercat laboral per
trobar feina. En aquest sentit la tècnica de Promoció Econòmica va explicar en la Comissió
Informativa  que  pensaven  incorporar  formació  professionalitzadora  en  els  propers  plans
d'ocupació.

CiU es congratula molt de la decisió perquè és una proposta que el seu grup havia fet en
diverses ocasions a l'equip de govern.

En el mateix sentit de millorar el resultat dels plans d'ocupació, CiU proposa a l'equip de
govern, que passi de 4 mesos a 6 mesos el període de contractació, ja que 6 mesos és el
període mínim perquè una persona es recuperi emocionalment i es pugui professionalitzar.

Una segona proposta, de la qual han parlat altres vegades, és de deixar d'identificar les
persones contractades amb la impressió de pla d'ocupació en els xalecos o armilles que
porten de treball, ja que quan una persona no passa per un bon moment en la seva vida no
agrada ser assenyalada o identificada i sincerament no veuen l'avantatja que vagin amb la
impressió de pla d'ocupació a l'armilla o samarreta de treball.

ICV vota a favor.

La presidència manifesta que en aquest punt totes les propostes que vinguin són positives.
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Les  aportacions  són  en  positiu  igual  que  tot  el  que  s'implementa,  ja  que  el  realment
important  seria  que  molts  municipis  poguessin  fer  el  mateix  que  Parets  de  destinar
modificacions de pressupost a fer contractes a persones amb necessitats.

Reitera que qualsevol proposta que sigui per millorar processos són partidaris d'incorporar-
les. Sempre han dit que s'ha d'intentar sumar perquè al final qui ha de sortir beneficiat és el
ciutadà i la ciutadana de Parets, que està en situació d'atur.

Tots els grups voten a favor, per tant,

Relació de fets

Atès l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici que no
disposen de la dotació pressupostària suficient i  que no poden demorar-se fins l’exercici
següent. 

Fonaments de dret

Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Secció segons del
Capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat Reial Decret, en matèria de
pressupostos  i  el  Capítol  II  sobre  modificacions  de  crèdit  de  les  Bases  d’Execució  del
pressupost vigent.

Atès l’informe d’intervenció.

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

1. Aprovar la modificació de crèdits MCPle/4/2014 del Pressupost vigent de l’Ajuntament
mitjançant suplement de crèdit per un import de 32.354,83 € finançats amb baixa de crèdits,
augmentant i minorant les partides que tot seguit es relacionen:  

Despeses a finançar:

AUGMENT:

Partida Descripció Import

Pla d’Ocupació Local 2/2014

1392.241.14102 Retribucions personal Pla d’Ocupació 23.990,62

1392.241.16002 Seguretat Social personal Pla d’Ocupació 7.804,21

1392.241.16008 Riscos laborals i revisions mèdiques 560,00

TOTAL 32.354,83

MINORACIÓ:

Partida Descripció Import

1000.929.27000 Fons de Contingències Pla d’Ocupació i altres 32.354,83

TOTAL 32.354,83

2. Iniciar  el  tràmit  d’informació  pública  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits
MCPle/4/2014,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’art.  169  del  text  refós  de  la  Llei
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reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i
l’art. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que l’expedient romandrà
exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, comptats des del següent a la publicació de
l’edicte  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  als  efectes  de presentació  de  reclamacions,  i
s’entendrà definitivament aprovat en el supòsit de no presentar-se’n cap.

5.  Acordar,  si  correspon,  proposar  al  Departament  d’Empresa  i  Ocupació  les  Festes
Locals per al 2015

Es proposa l’establiment de les Festes Locals de la vila en les dates que s’indiquen:

- 26 de gener de 2015 (Festa Major d’hivern).
- 27 de juliol  de  2015 (Festa Major d’estiu).

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

Atès l'escrit del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en el
qual informa que inicia la preparació de l'Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l'any
2015, i sol·licita que els ajuntaments els facin arribar les seves propostes de festes locals.

Fonaments de dret

Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors i l’Ordre EMO/133/2014, de
14 d'abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de les festes laborals a Catalunya per a
l’any 2015.

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

1. Proposar  al  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  de  la  Generalitat  de  Catalunya
l’establiment de les Festes Locals de la vila en les dates que s’indiquen:

- 26 de gener de 2015 (Festa Major d’hivern).
- 27 de juliol  de  2015 (Festa Major d’estiu).

2. Traslladar l’acord que en resulti al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

6.  Aprovar,  si  procedeix,  el  conveni  amb  el  Departament  d'Ensenyament  per  al
finançament de l'Escola Municipal Pau Vila per a l'any 2014 i l'ajust juliol-desembre de
2013

Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i proposa aprovar el conveni amb
el Departament d'Ensenyament per al  finançament de les despeses de funcionament de
l'Escola Municipal Pau Vila per a l'any 2014 i actualitzar els imports de les despeses de
funcionament que quedaven de l'any 2013.

Aquesta vegada és la primera que el Departament d'Ensenyament proposa la signatura d'un
conveni que engloba tot l'any, per aquest motiu l'import és molt més elevat, i es proposa
acceptar l'aportació concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
per un import  d’1.207.664,05 €, i la regularització del període juliol-desembre de 2013 per
import de 1.702,93 €.

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

El Departament d’Ensenyament, en aplicació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació,
transfereix  periòdicament  als  municipis  titulars  de  centres  el  finançament  per  al  seu
funcionament.

La Direcció General de Centres Públics del  Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, segons escrit amb registre d’entrada de data 12 de març d’enguany, adjunta
la proposta de conveni per al finançament del centre docent de titularitat municipal,  escola
municipal Pau Vila, per a l’any 2014, i la regularització  del període juliol-desembre 2013.

L’import  provisional concedit per l’any 2014, que es finança mitjançant el conveni esmentat,
és  d’1.207.664,05  €  per  al  funcionament  de  l’escola  Pau  Vila  durant  l’any  2014,  i  la
regularització del període juliol-desembre de 2013 per import de 1.702,93 €

Fonaments de dret

L'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei de Bases de règim Local estableix que les
competències de les Entitats Locals són pròpies o atribuïdes per delegació.

La Llei  12/2009,  de 10 de juliol,  d'educació,  estableix   els  criteris  del  finançament  dels
centres de titularitat municipal per part del Departament d'Ensenyament.

La disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre , de racionalització i
sostenibilitat  de  l'Administració  Local  i  el  Decret  Llei  3/2014,  de  17  de  juny,  pel  qual
s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre.

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

Atès l’informe de la responsable del Servei d’Educació.

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

1. Aprovar  el  conveni  amb  el  Departament  d'Ensenyament,  per  al  finançament  del
funcionament del centre docent de titularitat municipal, escola municipal Pau Vila, per a l’any
2014, així com l’actualització dels imports de les despeses de finançament del centre durant
el període de juliol a desembre de 2013.

2. Facultar  l’alcalde  president  de  la  corporació  perquè  procedeixi  a  la  signatura  dels
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.

3. Acceptar  l’aportació  econòmica  concedida  per  part  de  la  Generalitat  de  Catalunya
d’1.207.664,05  €  per  al  funcionament  de  l’escola  Pau  Vila  durant  l’any  2014,  i  la
regularització del període juliol-desembre de 2013 per import de 1.702,93 €.

4. Donar compte d’aquest acord al departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.

5. Traslladar l'acord al Departament d'Ensenyament - Direcció General de Centres Públics.
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Annex

Conveni  de  transferència  de  fons  de  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,
mitjançant  el  Departament  d'Ensenyament,  a  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  per
finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el
Servei d'Educació de Catalunya per a l'any 2014 i l'ajust del període juliol - desembre de
2013

Barcelona,

REUNITS

D'una banda, l'Honorable senyora Irene Rigau i Oliver, en virtut del seu càrrec, d'acord amb el
nomenament com a consellera d'Ensenyament fet pel Decret 166/2012, de 27 de desembre
(DOGC núm. 6281 Annex, de 27/12/2012), i en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de
la  Llei  13/1989,  de  14  de  desembre,  d'organització,  procediment  i  règim  jurídic  de
l'administració de la Generalitat de Catalunya,

D'altra banda l'II·lustríssim senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde president de l'Ajuntament de
Parets del Vallès, que actua en nom i representació de l'esmentat Ajuntament, en ús de les
facultats atribuïdes en virtut de l'article 53.1 a) del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a subscriure el present conveni, i a tal

efecte

EXPOSEN

1.- L'Ajuntament de Parets del Vallès, amb NIF P0815800H, és titular del centre:

Denominació: Escola Municipal Pau \fila
Codi: 08022720
Ensenyaments impartits: Educació infantil, educació primària 
Adreça: av. Pedra del Diable, s/n
Municipi: Parets del Vallès

2.- L'article 199 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que el Govern ha de
garantir la gratuïtat de l'escolarització dels ensenyaments a què fa referència l'article 5.2. de
l'esmentada  llei  i  ha  de  sostenir  amb  els  recursos  econòmics  necessaris  els  centres  que
presten el Servei d'Educació de Catalunya, d'acord amb la programació educativa.

3.- D'acord amb l'article 204.2 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'educació, els convenis entre el
Departament d'Ensenyament i els ens locals que estableixen finançament per al funcionament
de centres de titularitat municipal des dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, han de
prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat de
Catalunya.

4.- EI capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu  3/2002  de  24  de  desembre,  regula  les  subvencions  i  les  transferències  de  la
Generalitat de Catalunya.

5.- EI capítol 11 del títol IX de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
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les  administracions  públiques  de  Catalunya  regula  els  convenis  de  col·laboració  entre
administracions públiques.

6.-  Amb  data  25  de  novembre  de  2013  es  signa  el  Conveni  de  col·laboració  entre
l'Administració  de  la  Generalitat  de Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d'Ensenyament,  i
l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  per  finançar  el  funcionament  dels  centres  educatius  de
titularitat  municipal  que  integren  el  Servei  d'Educació  de  Catalunya  per  al  període  juliol-
desembre de 2013.

En conseqüència, acorden formalitzar el present conveni de col·laboració entre ambdues parts,
de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES:

PRIMERA.  EI conveni  té  per  objecte  la  transferència  de recursos  econòmics  per  part  del
Departament d'Ensenyament a l'Ajuntament de Parets del Vallès, per finançar el funcionament
dels  centres  de  la  seva  titularitat  que  consten  a  la  part  expositiva  d'aquest  conveni  que
imparteixen  ensenyaments  inclosos  a  l'article  5.2  de  la  Llei  d'educació,  d'acord  amb  la
programació educativa, durant l'any 2014, així com per actualitzar els imports de les despeses
de funcionament d'aquests centres durant el període de juliol a desembre de 2013.

L'import  total  de  la  transferència  és  de  1.209.366,98  €  i  anirà  amb  càrrec  de  la  partida
pressupostària  0/460000600/4210/0000,  del  centre  gestor  EN0119,  del  pressupost  de  la
Generalitat de Catalunya per al 2014, desglossat de la manera següent:

 Desglossament transferències 2014
 Regularització juliol - desembre 2013

102.341,61 €
 Gener
 Febrer 100.638,67 €
 Març 100.638,67 €

 Abril 100.638,67 €
 Maig 100.638,67 €
 Juny 100.638,67 €
Juliol 100.638,67 €
Agost 100.638,67 €
Setembre 100.638,67 €
Octubre 100.638,67 €
Novembre 100.638,67 €
Desembre 100.638,67 €
Total            1.209.366,98 €

SEGONA.  En  el  cas  que  el  Departament  d'Ensenyament  aprovi  altres  aportacions
complementàries a les anteriors, canviïn els paràmetres de la clàusula tercera, o es produeixi
alguna altra circumstància que modifiqui els imports a transferir  a les corporacions locals, es
tramitarà la modificació amb un conveni posterior en què es faci constar el concepte i l'import de
la modificació.

TERCERA.  Els  paràmetres  que  s'utilitzen  per  calcular  l'aportació  del  Departament
d'Ensenyament són els següents:
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Despeses de personal: Es calculen aplicant els criteris de plantilla dels centres dependents de la
Generalitat de Catalunya, i les retribucions i condicions de treball establertes per a categories
anàlogues de personal propi del Departament d'Ensenyament, sense que en cap moment pugui
representar una despesa superior a la d'un centre propi similar.

S'inclou un percentatge fix en concepte de substitucions, i les càrregues socials. EI personal no
docent també es calcula, per analogia, amb els criteris i retribucions que s'apliquen a un centre
propi.

Despeses de funcionament: Per a cada grup en funcionament, s'aplica un import amb criteris
anàlegs als dels centres de la Generalitat de Catalunya.

Aquests paràmetres s'apliquen als ensenyaments i grups que formen part de la programació de
l'oferta  educativa que per a cada curs escolar  determina el  Departament  d'Ensenyament.  EI
Departament d'Ensenyament no assumeix la despesa derivada d'increments d'escolarització no
inclosos en l'oferta educativa.

QUARTA.-  La  corporació  local  es  compromet  a  que  la  programació  de  l'oferta  educativa,
l'admissió d'alumnes, el règim de gratuïtat, les normes d'organització del centre, les titulacions
del  professorat  i  qualsevol  aspecte relacionat  amb l'activitat  acadèmica del  centre s'ajusti  al
règim que estableixi el Departament d'Ensenyament.

La corporació local mantindrà el servei durant tota la vigència d'aquest conveni de col·laboració.

CINQUENA.- Les aportacions establertes a la clàusula primera seran transferides a l'Ajuntament
de Parets del Vallès amb periodicitat mensual en concepte de bestreta.

Un  cop  signat  el  conveni,  es  tramitarà  el  primer  lliurament,  que  inclourà  els  imports
corresponents a la regularització del període juliol - desembre 2013.

Per al pagament del darrer lliurament del 2014, l'Ajuntament haurà de presentar, abans de l' 1 de
desembre,  un certificat de l'Interventor o del Secretari-Interventor  on consti la previsió de les
despeses corresponents al mes de desembre.

A més a més, abans del 30 de març de 2015, l'Ajuntament haurà de liquidar la totalitat de les
despeses objecte d'aquest conveni amb la presentació de la documentació següent:

• Certificat de l'Interventor o del Secretari-Interventor de l'administració titular del cost del
funcionament  del  l'anualitat  2014,  diferenciant  despeses  de  personal  i  despeses  de
funcionament.

• Certificat  de  l'Interventor  o  del  Secretari-Interventor  de  l'administració  titular  de  la
correcta aplicació de fons.

En  funció  de  la  liquidació  presentada,  es  podran  ajustar  els  imports  corresponents  al
funcionament dels centres municipals objecte d'aquest conveni en el conveni per al 2015.

SISENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts al Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre.

D'acord amb el que preveu l'article 90 bis del Text refós de la Llei de Finances Públiques de
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Catalunya, l'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, podran
portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del
fons  inclosos  els  supòsits  en  els  quals  no  sigui  el  beneficiari  o  beneficiària  inicial  de  la
transferència.

SETENA.- La vigència d'aquest conveni és des del moment de la seva signatura, amb efectes
des d'1 de juliol de 2013, i fins el 30 de març de 2015.

VUITENA.- Són causes de resolució d'aquest conveni les següents:

• el mutu acord de les parts, manifestat per escrit,

• la denúncia per incompliment d'alguna de les parts,

• la impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sorgides de 
circumstàncies imprevistes,

• les causes generals establertes per la legislació vigent.

NOVENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre
la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni seran resoltes per la
consellera del Departament d'Ensenyament.  En el cas de desacord podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala

Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I  perquè  així  consti,  en  prova de conformitat,  les  parts  signen  aquest  conveni,  per  duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data de l'encapçalament.
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7. Aprovar,  si correspon, els convenis de col·laboració amb l’Agència Catalana de
l’Habitatge per a la continuïtat de l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per
al  Lloguer  Social  compartida  pels  municipis  de  Parets  del  Vallès  i  Montmeló,
corresponents a l’any 2014

Pren la paraula el regidor d'Habitatge, el senyor Soto, i explica que com cada any es tracta
d'aprovar  els  convenis  de  col·laboració  amb l’Agència  Catalana  de  l’Habitatge  per  a  la
continuïtat  de  l’Oficina  Local  d’Habitatge  i  la  Borsa  de  Mediació  per  al  Lloguer  Social
compartida pels municipis de Parets del Vallès i Montmeló, corresponents a l’any 2014.

Per aquest motiu es proposa:

1.  Aprovar  la  memòria  de  l’actuació  i  el  pressupost  per  l’any  2014,  presentats  per
HabitaParets,  SL,  base  per  l’establiment  del  conveni  a  subscriure  amb  l’Agència  de
l’Habitatge de Catalunya,  corresponent  a aquest  termini  i  mantenir  l’encomana de gestió
d’aquest servei a HabitaParets, SL, que serà beneficiaria de les aportacions econòmiques
derivades dels convenis.

2.  Aprovar els convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la
continuïtat de l’Oficina Local d’Habitatge i el programa de Mediació per al lloguer social pels
municipis  de  Parets  del  Vallès  i  Montmeló,  corresponents  l’any  2014,  d’acord  amb  les
propostes que s’adjunten.

3.  Facultar  a l’alcalde president  de la  corporació per a l’aprovació  i  execució dels actes
necessaris  per  al  desenvolupament  de  l’acord,  així  com  per  modificar  els  termes  no
substancials dels convenis, si s’escau.

4. Comunicar els presents acords, a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de
Montmeló i a HabitaParets SL.

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i exposa que el seu grup creu que en
les polítiques de foment de l'habitatge social i en la gestió de lloguers per a tots aquells
ciutadans  que  ho  requereixin  i  més  encara  tenint  en  compte  les  circumstàncies
socioeconòmiques  que es  viuen i  pateixen  tots  plegats,  és  per  això  que no s'oposen a
aquestes ajudes ni a què es tramitin i molt més a què l'Ajuntament afavoreixi totes aquestes
prestacions. No obstant això, no creu que la fórmula de transferir la competència a l'empresa
HabitaParets, SL sigui la millor manera de tramitar els ajuts. 

El NOPP sempre ha defensat que l'esmentada societat ha quedat buida de contingut amb la
situació del mercat immobiliari actual. De fet tampoc van creure en la seva creació en el
moment de la bombolla i sempre han defensat que el que caldria fer és transferir les seves
competències actuals, que són ben minses, però costoses als corresponents departaments
del propi Ajuntament per gestionar-les des d'allà, amb personal propi i procedir a dissoldre la
societat per reduir despeses i agilitar tràmits.

Per l'exposat,  i  com el NOPP no està en contra dels ajuts municipals a l'habitatge, ni la
gestió del lloguer social, però no comparteixen la fórmula que es proposa, s'abstenen.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtursol, i ratifica el que sempre han mantingut i
és  que  creuen  fermament  en  l'Oficina  Municipal  d'Habitatge.  Creuen  tant  en  el  que
representa, com en la tasca que desenvolupa. Aposten per aquesta tasca, ja que avui és
més necessària que mai, i en aquest cas CiU torna a coincidir amb el NOPP, de fet així ho
han manifestat sempre en les seves intervencions, i és que no creuen que la fórmula més
adequada sigui la cessió de la gestió a una empresa municipal com és HabitaParets, SL.

Una vegada que han dit que compartien els criteris i els valors de l'Oficina, insisteix que hi
ha un tema important de fons, que és el que els preocupa com és HabitaParets.
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En aquests últims mesos s'ha comentat la necessitat de tornar a classificar la societat, a què
s'ha  de  donar  compliment  a  la  Disposició  addicional  novena  del  Text  refós  de  la  llei
reguladora de les hisendes locals, i es veuran obligats a enquadrar i classificar la societat i
probablement hauran d'anar a una empresa de gestió d'administracions públiques, amb tot
el que comporta.

És important establir una bona base, uns bons fonaments i a partir d'aquí començar a pujar
la casa amb la màxima força i el més forta possible.

Una  vegada  realitzada  l'exposició,  tenen  clar  que  comparteixen  els  valors,  però  no
comparteixen les formes i fórmules, i per aquest motiu CiU s'absté.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i per coherència no té sentit que votin
a favor tots els que estan en contra d'HabitaParets, SL, per aquest motiu, el seu grup també
s'absté.

Remarca un fet important que van comentar en la Comissió Informativa, que és el tema dels
pisos que han estat embargats. Ara hi haurà una quantitat de pisos importants, precisament
que gestionarà l'Agència Catalana de l'Habitatge, per aquest motiu és important, i demana
un esforç perquè els pisos que estan en mà de SAREB, que els consten que hi són, estiguin
dintre d'aquesta borsa d'habitatge que finalment es posaran a lloguer social. A Catalunya hi
ha una quantitat d'habitatges important, per això es podria aprofitar i  tenint en compte la
situació actual del municipi i la resta de municipis que pateixen manca d'habitatges, demana
que estiguin a l'aguait i que quan arribi el moment la gent es pugui aprofitar.

Intervé el regidor d'Habitatge, el senyor Soto, i respecte a l'exposat pel NOPP i CiU, ha de
dir que és una decisió de l'equip de govern, que com ha fet sempre, l'Ajuntament continuarà
donant el servei d'HabitaParets.

El  conveni  tampoc  té  gaire  rellevança  que  es  faci  municipal  o  des  de  l'Ajuntament,
simplement es tracta de continuar donant el servei.

Respecte a la intervenció d'ICV, ha de dir que estan en tràmits, i que estan en ello.

El senyor Urtusol, de CiU, discrepa del que ha explicat el responsable de l'Àrea, però de la
mateixa manera que diu que no té més importància que el contracte es formalitzi a través de
l'Ajuntament o a través de l'empresa municipal, CiU creu que sí que té importància, ja que el
concepte canvia completament i més tal com ha dit abans, que es poden veure obligats a
reclassificar l'empresa i si el resultat és el dels últims anys, i es tornen a repetir un tercer
any,  l'Ajuntament  es  veurà  en la  necessitat  de tancar  l'empresa municipal.  O sigui  que
formalitzar contractes amb una empresa, que potser d'aquí a quatre dies es vegin obligats a
tancar-la, és un punt prou important a l'hora d'establir els punts del conveni.

Intervé el regidor d'Habitatge, el senyor Soto, i perquè tothom es quedi tranquil, explica que
el servei que dóna l'Oficina Local d'Habitatge és un servei que realitza l'Ajuntament a través
de l'empresa municipal. Si l'empresa tanqués o es decidís el que fos, el servei continuarà.
És indiferent, ja que és un tema de gestió de l'empresa, que no té gaire més transcendència.
És un tema d'ordre que es gestiona així, però es podria fer d'una altra manera i el servei
continuarà igual.

La presidència indica que uns dels grups parla de qüestions de forma i uns altres de fons, i
en el  que sí  que coincideixen tots és que l'Oficina Local d'Habitatge,  indistintament d'on
pengi, és un instrument útil que continuarà endavant.

Indistintament de quin sigui l'ordre del que pengi no afectarà l'usuari, ni en la gestió de les
subvencions.

Un segon tema important que cal dir, ja que no són gaire les possibilitats que hi ha de treball
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                                                                                                                   16/51



Secretaria General

mancomunat i de treball, és buscar sinèrgies amb els municipis del voltant, i aquest és un
bon exemple que el mateix model, cada any l'Ajuntament de Montmeló creu que és el model
amb el qual ha de funcionar.

Avui  el  que s'aprova és la  col·laboració  amb l'Agència  Catalana de l'Habitatge  per  a la
continuïtat de la Oficina Local d'Habitatge. Saben el posicionament conceptual d'ús i del dia
a dia i del servei que dóna l'oficina, que per les intervencions dels diferents grups, queda clar
que s'ha de mantenir i es vol que continuï donant el seu ús.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions:  8 (NOPP, CiU, ICV)

Relació de fets

1. L’Oficina Local d’Habitatge de Parets del Vallès, Montornès del Vallès i Montmeló, es
va crear mitjançant un conveni interadministratiu, de data 17 de juny de 2008. Aquest
conveni  va establir l’encomanda de  la gestió a HabitaParets SL, empresa pública de
l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès.  L’Ajuntament  de  Montornès  del  Vallès,  va
renunciar  al  febrer  de 2012 a  la  gestió  compartida  de l’OLH i  des  de  llavors  el
conveni  de  col·laboració  ha  estat  renovat  successivament  pels  Ajuntaments  de
Parets del Vallès i Montmeló.

2. La memòria d’actuació i el pressupost de l’any 2014, redactats per HabitaParets SL,
base  per  l’establiment  del  conveni  a  subscriure  amb l’Agència  de  l’Habitatge  de
Catalunya, corresponent a aquest termini.

3. D'acord amb el Pla per al dret a l’Habitatge, els Ajuntaments esmentats i l'Agència de
l’Habitatge  de  Catalunya,  tenen  interès  en  prorrogar  el  conveni  de  col·laboració
relatiu  a  l’Oficina  Local  mancomunada,  amb  la  finalitat  de  mantenir  el  seu
funcionament durant l’any 2014.

4. L'informe favorable del gerent de la societat municipal Habitaparets. 

5. La proposta dels convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Cataluya
per la continuïtat de l’Oficina Local  d’Habitatge i  el  Programa de Mediació per al
lloguer  social  d'habitatges  pels  municipis  de  Parets  del  Vallès  i  Montmeló,
corresponents l’any 2014

Fonaments de dret

L'article 8.2 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge disposa que els ens
locals poden concertar polítiques pròpies d'habitatge amb l'Administració de la Generalitat,
en el marc dels instruments locals i supralocals de planificació que estableixen aquesta llei i
la  legislació  urbanística,  i  poden  demanar  la  creació  de  consorcis  o  oficines  locals
d'habitatge per a la gestió conjunta de funcions i serveis vinculats a l'habitatge. 

La Llei 13/2009, de 22 de juliol, atorga a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les funcions
corresponents a l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de
la Generalitat.

El  Pla per el dret a l'Habitatge regula el  programa de mediació per al lloguer social  i  la
subscripció de convenis per a mantenir oficines locals d'habitatge o borses de mediació

La disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
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sostenibilitat  de  l'Administració  Local  i  el  Decret  Llei  3/2014,  de  17  de  juny,  pel  qual
s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre.

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

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

1.  Aprovar  la  memòria  de  l’actuació  i  el  pressupost  per  l’any  2014,  presentats  per
HabitaParets,  SL,  base  per  l’establiment  del  conveni  a  subscriure  amb  l’Agència  de
l’Habitatge de Catalunya,  corresponent a aquest termini  i  mantenir  l’encomana de gestió
d’aquest servei a HabitaParets, SL, que serà beneficiaria de les aportacions econòmiques
derivades dels convenis.

2.  Aprovar els convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la
continuïtat de l’Oficina Local d’Habitatge i el programa de Mediació per al lloguer social pels
municipis  de  Parets  del  Vallès  i  Montmeló,  corresponents  l’any  2014,  d’acord  amb  les
propostes que s’adjunten.

3.  Facultar  a l’alcalde president  de la corporació per a l’aprovació i  execució dels actes
necessaris  per  al  desenvolupament  de  l’acord,  així  com  per  modificar  els  termes  no
substancials dels convenis, si s’escau.

4. Comunicar els presents acords, a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de
Montmeló i a HabitaParets SL.

Annexos

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  I  D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA  DE
L’HABITATGE  DE CATALUNYA  I  ELS AJUNTAMENTS  DE PARETS  DEL VALLÈS  I  DE
MONTMELÓ RELATIU A L'OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL 

Barcelona, 10 de març de 2014
 

REUNITS

D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
nomenat  per  Acord  de  Govern  44/2011,  de  15  de  març,  i  de  conformitat  amb  les  funcions
atribuïdes  a l’article  2.2.i)  dels  Estatuts  de l’Agència  aprovats pel  Decret  157/2010,  de 2 de
novembre.
 
I d’una altra, el senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde de l'Ajuntament de Parets del Vallès, i el
senyor Antoni Guil i Roman, alcalde de l’Ajuntament de Montmeló. 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest
conveni, i a aquest efecte,
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EXPOSEN

1. La Llei  18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge,  els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb
les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat
principal assegurar  la màxima cobertura territorial  en la prestació dels serveis i  gestió d’ajuts
relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.

2. La Llei  13/2009, de 22 de juliol,  defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya,  l’execució  i  la  gestió  de  les  polítiques  d’habitatge  que  són  competència  de  la
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge
han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de
conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els
ens locals.

3. El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir
oficines  locals  d’habitatge  i  borses  de  mediació  amb  les  administracions  locals  que  tinguin
desplegament territorial.

4. El Pla per al dret a l’habitatge recull les condicions de les oficines i borses, les seves funcions
més rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions
econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.

5.  L’experiència  positiva  que  en  els  darrers  anys  han  tingut  els  convenis  de  col·laboració  i
d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i les administracions locals en relació a les
oficines  locals  d’habitatge  i  les  borses de mediació  per  al  lloguer  social,  aconsella  mantenir
aquestes oficines i borses en el territori per prestar un servei de proximitat a la ciutadania, en
matèria d’habitatge.

6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió d’ajuts
del  Pla  per  al  dret  a  l’Habitatge,  els  Ajuntaments  de  Parets  del  Vallès  i  de  Montmeló  ha
manifestat l’interès en la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya  per  al  manteniment,  l’any  2014,  de l’Oficina  local  d’habitatge  d’àmbit  territorial
supramunicipal.

7. Els Ajuntaments de Parets del Vallès i de Montmeló, disposen d'una oficina i del personal
tècnic i  administratiu suficient  per realitzar  les funcions que se li  encomanen, així  com d’una
persona responsable per coordinar les actuacions amb les Direccions de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a
l’Habitatge.

8. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 30/1992, de
26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu  comú i  per  la  Llei  26/2010,  3  agost,  de  règim jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions públiques de Catalunya.

En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els
següents 
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PACTES

Primer. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per
a  l’assessorament  i  la  gestió  de  serveis  en  matèria  d’habitatge,  per  mitjà  de  l’Oficina  local
d’habitatge d’àmbit supramunicipal situada al municipi de Parets del Vallès, amb la finalitat de
facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge. 

Segon. Obligacions dels Ajuntaments

Els Ajuntaments de Parets del Vallès i de Montmeló, a través de l’Oficina local d’habitatge, es
compromet a:

1.  Mantenir  l’Oficina,  durant  el  termini  de  vigència  del  conveni,  amb  personal  tècnic  i
administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que se li
encomanen. En concret s’obliga a:

a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina. 

b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions relacionades
amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat.

c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com a mínim, serà
d’una persona responsable de les actuacions del personal de l’Oficina i de la coordinació amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a les tasques administratives;  d’una
persona per a les funcions de la Borsa; i d’una persona amb titulació suficient per assumir les
funcions tècniques d’elaboració i avaluació d’informes i d’inspeccions.  

2. Realitzar les següents funcions: 

a) Funcions d’informació i atenció ciutadana, que inclouen:

a.1.  La informació i  l’assessorament  a  la  ciutadania  en totes les matèries  relacionades amb
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts
del Pla per al dret a l’habitatge.

a.2. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa que es presenta amb
les sol·licituds.

a.3. La comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina, amb la informació als
sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals.

a.4. El trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.

a.5.  L’assessorament  i  l’atenció  ciutadana  en  l’àmbit  de  les  inscripcions  al  Registre  de
Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.

a.6.L’atenció  ciutadana  en  l’assessorament  en  el  deute  hipotecari  i  altres  problemàtiques
generades per la pèrdua de l’habitatge.
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b) Funcions de gestió d’activitats i serveis

b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge

b.1.1.  La  gestió  de  sol·licituds  de  cèdules  d’habitabilitat  fins  la  proposta  de  resolució.
També  inclou  les  inspeccions  tècniques  sobre  les  condicions  d’habitabilitat  que  siguin
planificades  amb  la  Direcció  de  Qualitat  de  l’Edificació  i  Rehabilitació  de  l’Habitatge,  i  el
compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés
reconegut.

b.1.2.  La  gestió  i  avaluació  dels  estudis  o  informes  tècnics  previs  a  les  obres  de
rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (ITEs/III)

b.1.3.  La  gestió  de  sol·licituds  d’ajuts  per  a  la  rehabilitació  d’edificis  d’ús  residencial  i
d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el
seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i valoració dels informes
tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals.

b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge

b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals
i urgents)

b.2.2.  La  gestió  d’expedients  d’ajuts  de  prestacions  permanents  per  al  pagament  de
lloguers

b.2.3. La gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació 

3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a disposició de
les oficines i les borses.

4. a) Elaborar un informe on cal descriure els aspectes específics del funcionament de l’Oficina,
en  relació  amb  la  seva  organització,  com són  els  horaris  d’atenció  al  públic,  la  relació  del
personal adscrit i les previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres. 

4. b) Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina, un protocol addicional a aquest
conveni, en el qual es concreti la forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els
tràmits relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment
de les activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any. 

5. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una justificació final
sobre la totalitat de les tasques realitzades.

6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on s’ubica
l’Oficina,  en  les  tasques  de  seguiment  de  les  sol·licituds  i  en  les  actuacions  tècniques  de
comprovació necessàries per a la resolució dels expedients.

7. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o suggeriments
dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei.

8. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les tasques de
col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa.

9. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir les pautes de
disseny i  normativa gràfica proposades per la Generalitat,  i  fer constar clarament a totes les
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publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar que les tasques realitzades
per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

10. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida
en relació a les activitats que són objecte del present conveni.

11. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
11.1  L’obtenció  d’altres  aportacions  o  finançament  que  l’Oficina  rebin,  procedents  d’altres
administracions o entitats públiques o privades.
11.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni

Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:

1.  Facilitar  a  l’Oficina  Local  d’Habitatge/Borsa  informació  actualitzada  sobre  les  polítiques
d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els programes de
rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els programes socials que es despleguen en el Pla per al
dret a l’habitatge, i sobre les normatives relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix
la col·laboració.

2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la col·laboració
objecte d’aquest conveni.

3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure programes
d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, pel que fa a les
línies de col·laboració convingudes.

4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de desenvolupar
les  tasques  que  es  deriven  d’aquest  conveni,  com  ara  són  l’elaboració  d’informes  tècnics,
avaluacions i inspeccions, tramitació d’ajuts o sobre el procediment.

5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi de relleu les
bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar. 

6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest conveni,
segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. Aquestes aportacions
resten  condicionades  a  l’existència  de  crèdit  suficient  i  adequat  per  finançar  les  obligacions
derivades d’aquest conveni.

Quart. Finançament

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis que
presti l’Oficina d’Habitatge/Borsa del municipi de Parets del Vallès, d’acord amb els càlculs que
s’estableixen a continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida D/251.0002.

a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de  17.462 € per a l’any 2014,
en concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que s’indica a l’apartat c), per
cobrir  part  de  les  despeses  dels  serveis  d’atenció  ciutadana  i  d’assessorament  en  matèria
d’habitatge establerts en el pacte segon, 2. a), d’acord amb l’estructura de personal acreditada i
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en funció del nombre d’habitants als què l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa dóna servei.

b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament addicional  a l’anterior que tindrà en
compte  el  nombre  d’expedients  tramitats  en  relació  amb les  tasques  que  es  deriven de les
funcions específiques que l’Oficina local d’habitatge/Borsa es compromet a dur a terme. 
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg de
serveis de l’Annex I.

L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir de l’informe de la corresponent direcció o
unitat  sectorial  de l’Agència,  d’acord amb el  protocol  previst en el Pacte segon, punt  4b).  El
compliment  de  les  obligacions  contingudes  al  protocol  serà  determinant  per  al  càlcul  de  la
quantia d’aquest pagament. La xifra final de l’aportació es podrà ajustar en funció del grau de
compliment amb els compromisos específics i de qualitat fixats.

c. Aportació màxima 

Per  a  l’any  2014,  s’estableix  una  aportació  màxima  de  23.282 €, que  només  es  podrà
incrementar  en el  cas que es justifiqui  una activitat  superior  per part  de l’Oficina/Borsa,  i  en
funció de les disponibilitats pressupostàries.

Cinquè. Tramitació dels pagaments

La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la
següent manera:

a. Primer pagament 

El  primer  pagament,  per  l'import  de  17.462 €,  en concepte  de  serveis  bàsics  d’informació  i
atenció ciutadana, es tramitarà un cop signat aquest conveni.

En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Desè, el primer pagament es tramitarà
un cop signada l’addenda de pròrroga.

b. Pagament final

El  pagament  final  es tramitarà un cop acreditada l'activitat  de l'Oficina/Borsa,  corresponent  a
l’any 2014, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una certificació
justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques d'assessorament
i  d’informació  desenvolupades,  com  també  les  dels  altres  serveis  relacionats  al  conveni
gestionats per l’Oficina, i un cop contrastada i valorada la certificació per l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya amb les dades que aquesta disposi. 

La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari/a de
l’Ajuntament de Parets del Vallès, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a
les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost dels serveis
mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina/Borsa durant la vigència del conveni. 

Aquesta certificació  es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data  31 de
desembre de 2014.

c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran a
favor d’HabitaParets, SL, que gestiona l’Oficina per encàrrec dels Ajuntaments. 
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Sisè. Control i Seguiment conveni

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte
d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que han de dur a terme les
unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la matèria en els diferents àmbits sectorials i
territorials,  i  també, amb els controls o auditories internes que es consideri  oportú programar
anualment. 

Els expedients de les sol·licituds d’ajuts seran lliurats a la Direcció competent de l’Agència quan
així ho estableixi, per a la seva revisió i, si s’escau, aprovació inicial i final de la convocatòria
corresponent.

Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i justificats
per l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga
del conveni prevista en el pacte Desè.

La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal com es preveu al
pacte Cinquè b). Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el nombre de serveis
prestats  i  d’activitats  realitzades,  les  potencialitats  de  continuïtat  i  de  creixement  de  les
actuacions, els nivells de qualitat oferta a la ciutadania i el servei d’atenció ciutadana que s’ha
prestat  a la població.  En el  cas que s’hagin produït  o detectat  deficiències  rellevants en els
serveis  prestats  durant  l’any  per  l’Oficina,  es  podrà  minorar  l’aportació  final  en  l’import
corresponent als expedients perjudicats.

Setè. Protecció de dades

Els  fitxers  automatitzats  que  continguin  dades  de  caràcter  personal  o  qualsevol  altre  mitjà
d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest
acord, estaran subjectes, a tots els efectes, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal,  al  Reial  decret  1720/2007, de 21 de desembre,  de
protecció de dades de caràcter personal i a la resta de normativa d’aplicació.  

Vuitè. Resolució per incompliment

L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà
l’altra  part  per  exigir-ne el  seu compliment  efectiu  i,  en el  cas que no es produeixi,  la  seva
resolució.

Novè. Resolució de controvèrsies

En cas  de  discrepàncies  que puguin  sorgir  en  la  interpretació  o aplicació  d’aquest  conveni,
ambdues  parts  acorden  resoldre  les  controvèrsies  de  mutu  acord  amb  caràcter  previ  a  la
submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Desè. Vigència i efectes

El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot
ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.
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I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per triplicat, en el lloc i la data
expressats en l’encapçalament.

Jaume Fornt i Paradell Sergi Mingote Moreno

Director de l’Agència de Alcalde de l'Ajuntament de 
l’Habitatge de Catalunya Parets del Vallès

Antoni Guil i Roman

Alcalde de l’Ajuntament de Montmeló 

Annex I

Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge (*)
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(*) Els imports del catàleg de serveis es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en cas
que es produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte Desè.
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CATÀLEG DE SERVEIS 

Serveis
Import per expedient tramitat – 
Oficina Comarcal/Supramunicipal

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a
la  rehabilitació  que  inclou  els  informes  tècnics
previs a les obres de rehabilitació d’edificis d’ús
residencial

40 €

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a
la  rehabilitació  que  inclou  els  informes  tècnics
previs a les obres de rehabilitació d’habitatges

46 €

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la
inspecció tècnica

77 €

Gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat 33 €
Tramitació  de  cèdules  d’habitabilitat,  amb
inspecció tècnica

46 €

Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer 50 €
Tramitació  de  prestacions  d’urgència  especial  o
d’expedients RBE vigents

10 €



Secretaria General

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I  PARETS DEL VALLÈS RELATIU AL  PROGRAMA DE
MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES

Barcelona, 28 de març de 2014 

REUNITS

D’una  banda,  el  senyor  Jaume  Fornt  i  Paradell,  Director  de  l’Agència  de  l’Habitatge  de
Catalunya,  nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat  amb les
funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2
de novembre.

D’una altra, el senyor Antoni Guil i Roman, alcalde de l’Ajuntament de Montmeló.

I d’una altra el senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest
conveni, i a aquest efecte,

EXPOSEN

1. El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge tenen com a
finalitat, entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública entre persones
propietàries  i  persones llogateres  per  fomentar  la  disposició  d’habitatges  destinats  al  lloguer
social.

2. D’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, les borses actuen com a mediadores entre les
persones propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús
dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el lloguer més adequat
per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge. També es preveu que les borses puguin
rebre una retribució per cada contracte de lloguer que aconsegueixin i per cada any posterior al
de la signatura del contracte de lloguer, en concepte de gestió. 

3. El Pla per al dret a l’habitatge,  regula el programa de cessió d’habitatges a l’Administració, per
destinar-los a lloguer social, amb l’objecte d’incrementar el parc d’habitatges gestionat per les
administracions públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més
baixos, mitjançant l’oferta als propietaris d’habitatges de la possibilitat de cedir-los per a la seva
gestió a l’Administració per un període acotat de temps.

4.  L’experiència  positiva  que  en els  darrers  anys  han  tingut  els  convenis  subscrits  amb les
administracions  locals  en  relació  a  les  Borses  de  Mediació  per  al  lloguer  social,   aconsella
mantenir i fomentar l’activitat d’aquestes Borses que compleixen la finalitat d’aproximar aquests
serveis a la ciutadania, segons les necessitats de cada  àmbit territorial.

5. Per tal de coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de Mediació per al lloguer
social  en el  municipi  de Parets  del  Vallès,  l’Ajuntament  de Montmeló i  Parets  del  Vallès  ha
manifestat l’ interès en la formalització d’un conveni l’any 2014, de col·laboració amb l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya relatiu als Programes de mediació i cessió.

6. Els Ajuntaments de Montmeló i Parets del Vallès, disposa d'una Borsa amb personal suficient
per realitzar les funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per
coordinar les actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de
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Catalunya.

7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei  18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei  30/1992, de
26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu  comú i  per  la  Llei 26/2010,  3  agost,  de  règim jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions públiques de Catalunya.

En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els
següents 

PACTES

Primer. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre les parts per  impulsar el Programa
de mediació i  de cessió d’habitatges per al lloguer social en els municipis de Montmeló i Parets
del Vallès, per mitjà la Borsa de mediació que disposa l’Ajuntament de Parets del Vallès, per tal
de facilitar a la ciutadania la proximitat  de la gestió d’aquests serveis en el respectiu territori. 

Segon. Obligacions dels Ajuntaments

Els Ajuntaments de Montmeló i Parets del Vallès, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer
social es compromet a:

1. Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència d’aquest conveni, amb personal suficient que
haurà de tenir la formació necessària per realitzar les funcions de mediació i cessió d’habitatges
per al lloguer social. 

2. Realitzar funcions d’informació, que inclouen:

a) L’assessorament  a  la  propietat  en  els  programes  socials  d’habitatge  que  inclouen  la
mediació i cessió per al lloguer social.

b) L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge social i l’acompanyament en la
cerca d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer.

3. Realitzar funcions de mediació/cessió, que inclouen:

a) La provisió d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible.

         b) La mediació entre les persones propietàries i llogateres.

c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa de
mediació o cessió.

         d) El seguiment i el control dels pagaments del lloguers.

4. Destinar el 5%, o el que s’acordi amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dels habitatges
gestionats per la Borsa de mediació a persones amb ingressos inferiors a 2,35 vegades l’IRSC.
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5. Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una
memòria  anual  de les actuacions de la Borsa,  on caldrà   especificar  els  aspectes relatius al
funcionament, l’organització, els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit, i també
el nombre d’actuacions de mediació o cessió  de cada anualitat.

6. Comunicar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les
incidències, queixes o suggeriments dels ciutadans que s’adrecen a la Borsa, per tal de millorar
la qualitat del servei.

7.  Participar  en  les  sessions  i  jornades  que  organitzi  la  Direcció de  Programes  socials  de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la formació del personal de la
Borsa i per a la coordinació dels serveis de mediació o cessió d’habitatges amb finalitats socials.

8. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en
relació a les activitats que són objecte del present conveni.

Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:

1. Facilitar a la Borsa, informació actualitzada sobre els programes de mediació i cessió que es
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge.

2. Proporcionar al personal de la Borsa la formació necessària per al correcte desenvolupament
de les funcions d’informació, assessorament i gestió dels programes de mediació i cessió.

3. Facilitar l'accés als programes informàtics o altres eines de suport que siguin d’utilitat per dur a
terme la col·laboració objecte d’aquest conveni.

4. Fer el seguiment i  valoració de la gestió de la Borsa en l’àmbit  de la mediació i/o cessió
d’habitatges per al lloguer social. 

Quart. Finançament i nombre d’actuacions

1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis de
mediació  que presti  la  Borsa dels  municipis  de Montmeló  i  Parets  del  Vallès,  amb recursos
pressupostaris a càrrec de la partida D/251.0002, segons els imports següents.

- Actuacions de mediació amb contractes de l’any 2014, 450 euros

- Actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors a l’1 de gener de 2014, 200 euros.

Aquests imports es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en cas que es
produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte Desè.

2. El nombre d’actuacions de mediació/cessió que s’ha previst finançar inicialment  l’any 2014, és
el següent:

- Nombre de mediacions amb contracte de lloguer social previstos per al 2014, 10.

- Nombre d’actuacions de seguiment de contractes anteriors a l’1 de gener de 2014, 26.

El  nombre d’actuacions a finançar  que s’han determinat  en aquest  conveni  només es podrà
ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, en el cas que es justifiquin degudament
a finals d’any. 
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3. D’acord amb el nombre d’actuacions previstes a l’apartat anterior, per a l’any 2014 s’estableix
una aportació  màxima global  de 9.700,00 €,  d’aquesta  aportació,  5.200,00 € corresponen al
finançament d’actuacions per al seguiment dels contractes anteriors al 2014.

Cinquè. Tramitació dels pagaments

La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la
següent manera:

a. Un primer pagament de 3.900,00 €, en concepte de bestreta i a compte de l’aportació
màxima destinada al seguiment dels  contractes anteriors al 2014, un cop signat aquest
conveni.

En cas  que  es  produeixi  la  pròrroga  prevista  en  el  pacte  Desè,  el  primer  pagament  es
tramitarà un cop signada l’addenda de pròrroga.

b. La resta de pagaments es farà amb la presentació de certificacions justificatives, on hi
consti el nombre de mediacions inicials o de seguiment realitzades durant el període que
es certifica.

Les  certificacions  que  preveu  l’apartat  b)  d’aquest  Pacte,  hauran  de  ser  signades  per
l’interventor/a  o,  de  forma excepcional,  pel  secretari  de  l’  ens  local  i  hauran  de  justificar  el
nombre d’actuacions realitzades durant el període mínim d’un mes. La darrera certificació es
presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data 31 de desembre de 2014.

Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest  conveni  es tramitaran a
favor  de  l’entitat  HabitaParets,  S.L.,  que  gestiona  la  Borsa  d’Habitatge  per  encàrrec  dels
Ajuntaments

Sisè. Control i Seguiment conveni

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte
d’aquest  conveni  amb el  seguiment  i  l’avaluació  de  la  seva  execució,  que  durà  a  terme  la
Direcció de Programes Socials de l’Habitatge, i també, amb els controls o auditories internes que
es consideri oportú programar anualment. 

Els resultats d’aquest seguiment,  juntament amb l’avaluació final de l’activitat prestada per la
Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni
prevista en el pacte Desè. En el cas que s’hagin produït o detectat deficiències rellevants en els
serveis  prestats  durant  l’any  per  l’Oficina,  es  podrà  minorar  l’aportació  final  en  l’import
corresponent als expedients perjudicats.

Setè. Protecció de dades

Els  fitxers  automatitzats  que  continguin  dades  de  caràcter  personal  o  qualsevol  altre  mitjà
d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest
acord, estaran subjectes, a tots els efectes, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal,  al  Reial  decret  1720/2007, de 21 de desembre,  de
protecció de dades de caràcter personal i a la resta de normativa d’aplicació. 
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Vuitè. Resolució per incompliment

L’ incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà
l’altra part per exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució.

Novè. Resolució de controvèrsies

En cas  de  discrepàncies  que puguin  sorgir  en  la  interpretació  o aplicació  d’aquest  conveni,
ambdues  parts  acorden  resoldre  les  controvèrsies  de  mutu  acord,  amb  caràcter  previ  a  la
submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Desè. Vigència i efectes

El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot
ser prorrogat per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que
ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes  del venciment del termini inicial.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest acord per triplicat, en el lloc i en la
data esmentats en l’encapçalament.

Jaume Fornt i Paradell                                                          Antoni Guil i Roman

Director de l’Agència de                                                        Alcalde de  

l’Habitatge de Catalunya                                                       l’Ajuntament de Montmeló

 

 

 

Sergi Mingote Moreno

Alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès
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8. Aprovar, si escau,  la revisió de preus de l’any 2014 del contracte de neteja viària i 
recollida de residus urbans i l’auditoria del servei

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i llegeix la
part dispositiva de la proposta.

Intervé el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i exposa que es torna a debatre al Ple una nova
modificació del contracte de les escombraries. Ja han perdut una mica el compte. En aquest
punt tracta sobre una pujada del 85% de l'IPC i la penalització per les deficiències del servei,
que són moltes com es poden comprovar dia a dia per les queixes dels veïns i només que
es faci  ús per qualsevol  dels presents com a usuaris,  sembla que la penalització queda
curta, però és el contracte que es va firmar.

Estan al davant de l'enèsima modificació d'un contracte, que ja van comentar que s'havia
redactat de presa i corrents, tot just abans d'acabar la passada legislatura, amb una durada
de 10 anys vista, hipotecant als futurs equips de govern i per desgràcia sembla que no es
van equivocar de gaire.

Dóna la sensació que les bases no van acabar de lligar bé tot els caps i van deixar força
màniga ampla a modificacions, ampliacions i recàrrecs, sempre a costa dels diners de tots.

Com han comentat altres vegades, l'herència rebuda és feixuga per tots plegats, i com han
proposat  altres vegades,  el  NOPP està a  disposició  de l'equip  de govern per  estudiar  i
treballar  conjuntament  en tots els  canvis  i  millores que es puguin  fer  per tenir  un millor
contracte, que no calgui modificar tan sovint i que la pujada de l'IPC com actualització de
preus sigui la única modificació anual.

El senyor Vidal indica que poden parlar i estudiar totes les propostes des d'una revisió a fons
fins a la seva extinció i el redactat d'un nou contracte, que permeti tenir el millor servei al
millor preu, cosa que sembla que ara mateix no sigui així. Per l'exposat el NOPP vota en
contra del punt.

Pren  la  paraula  el  portaveu de CiU,  el  senyor  Martín,  i  indica  que es  tracta  del  segon
contracte més car que ha signat l'Ajuntament de Parets. 

CiU creu que són esclaus del contracte. Un contracte que ja d'inici va néixer malament i qui
el va redactar no se'l va pensar gairebé.

En aquest Ple tornen a portar un increment del servei. En la Comissió Informativa ja van
comentar sobradament els augments que incrementen el preu del servei.

En  temps de crisi,  resulta  que en comptes  d'intentar  abaratir,  resulta  que el  servei  per
contracte  s'incrementa  cada  any.  És  un  contracte  que  ha  augmentat  d'1.260.000  €  a
1.330.000 € o 1.340.000 €, i han passat només 3 anys, i encara queden 7 anys. La pregunta
és després dels 7 anys a quin import arribaran. És desorbitat.

A més si reflexionen, dir que amb els impostos que es paguen tenen un servei de recollida
del qual estan orgullosos i contents. Creuen que no. La culpa no creuen que sigui de l'equip
de govern, sinó que l'empresa, la qual no dóna un bon servei i la missió de l'equip de govern
ha de ser estar més a sobre.

D'acord que no és fàcil i segurament des de l'oposició es veu d'una altra manera, però la
sensació que dóna és aquesta. És un servei molt sensible, i dóna la sensació que es tingui
la paella pel mànec, però no potser que a tot el que digui l'empresa, l'Ajuntament digui amén
o augmentar el preu si o si.

Respecte a l'auditoria del control de qualitat, es tracta de maquillar una mica, de dir que
estan a sobre. Per un import d'1.330.000 €, una sanció que amb l'IVA inclòs és d'uns 10.000
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€, és bastant ridícula i més quan un es llegeix l'auditoria, en què hi ha temes que clamen al
cel.

CiU també és conscient que un contracte està per complir-lo, encara que hi hagi una part
que és Urbaser que no el compleix. L'Ajuntament ha de fer la seva part i ha de complir i a
contra cor CiU s'absté.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que coincideix amb la resta de
grups. Han criticat diverses vegades la situació, ja que és un contracte que dóna la sensació
que de forma sistemàtica es realitzen modificacions a l'alça. Els agradaria que haguessin
estat  més  creatius  i  que  els  augments  compensats  amb  una  sèrie  de  sancions  no  es
repeteixin cada 3 mesos,  perquè és el  que està passant,  que cada 3 mesos hi  ha una
sanció, amb un augment de preu.

ICV considera el que ja s'ha dit, que el contracte es va redactar ràpid i corrents, amb una
durada de 10 anys, que suposa que estan esclavitzats pel servei, i la qüestió és que es
tornen a trobar cada dos per tres amb augments. El seu grup no hi està d'acord i per aquest
motiu votaran en contra.

Intervé el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i exposa que el
punt que tracten no és de modificació, per aquest motiu entén que en el punt següent de
modificació tornaran a comentar el mateix tema, perquè ara no parlen de modificacions, sinó
de revisió de preus, de la revisió de l'IPC que preveu el contracte, i d'una penalització, per
tant en aquest punt no s'incrementa el preu del contracte, sinó que es redueix en 5.514,13 €,
més IVA. L'any passat era sobre uns 6.000 €. O sigui, que es redueix el contracte perquè
són penalitzacions, diners que no es paguen.

Per contracte anual hi ha la revisió de l'IPC i s'aplica el 85% de la revisió. Va sortir un 0,4%,
que s'ha aplicat de revisió.

Reitera que no modifiquen el contracte. L'any que ve es tornarà a parlar de la revisió de
l'IPC, o sigui que és un discurs i un missatge que poden fer cada vegada que vulguin fins a
la finalització del contracte.

El contracte no es modifica, sinó que es compleix el que diu el contracte i que toca de fer. Si
hi ha algun IPC negatiu, es farà negatiu.

El  senyor  Juzgado indica que no és l'enèsima modificació,  atès que en el  punt  següent
parlaran de modificacions, que serà la segona modificació del contracte, a l'inici del quart
any de rodatge.

Aclareix que no modifiquen el contracte en aquest punt, sinó que es tracta del compliment
estricte del que el contracte diu, de la normativa i de la llei.

Intervé el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que el títol diu aprovar la revisió del
preu del contracte.

El  senyor  Juzgado  aclareix  que  revisió  vol  dir  que  és  el  càlcul  de  l'IPC.  Es  diu  tan
tècnicament  que  es  pot  arribar  a  la  conclusió  que  és  una  modificació,  però  és  una
actualització.

El senyor Folguera indica que per tant s'està revisant el contracte.

El senyor Juzgado respon afirmativament, però que no es modifica el contracte, sinó que es
dóna compliment del que diu contracte. Són matisos, però en el següent punt sí  que es
parlarà sobre la modificació substancial del contracte.

La  presidència  indica  que  el  punt  ha  quedat  clar.  Els  matisos  existeixen  quan  hi  ha
interpretacions, però d'interpretacions no hi ha cap, ja que el contracte preveu una revisió de
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preus,  la  qual  s'ha  d'aplicar.  No  hi  ha  més  interpretacions,  el  que  sí  que  hi  ha  és  un
posicionament clar.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 5 (NOPP, ICV)

Abstencions:  3 (CiU)

Per tant,

Relació de fets

1. El Ple de l'Ajuntament de data 19 de setembre de 2013 va aprovar la revisió de
preus del contracte fins el mes d'abril de 2014 per un import anual, que es desglossa
en una part 1.102.383,62 euros IVA exclòs que s'ha de revisar anualment amb el
85% de l'IPC anual (0,4%), i una part fixa de 102.350,20 euros.

2. En cadascuna de les certificacions  mensuals del contracte es realitza  la  retenció
prevista al Plec de condicions del 2% de retribució per objectius, que pel període
d'abril  de 2013 a març de 2014 s'estableix en un import de 24.094,68 euros IVA
exclòs.

3. Per part de Lovic Disseny i Control de Serveis Urbans s'ha realitzat l'auditoria de
control de qualitat del servei corresponent al període d'abril de 2013 a març de 2014
amb una proposta de penalització de 5.514,13 euros (IVA exclòs).

4. D'acord amb l'informe emès pel secretari accidental de data 8 de juliol de 2014 el
preu del contracte una vegada aplicada la revisió de preus, és d'un import anual fins
el mes de març de 2015 d'1.208.481,92 euros IVA exclòs, i s'informa favorablement
el resultat de l'auditoria dels serveis.

Fonaments de dret

L'article 89 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text
refós de la Llei  de contractes del sector públic,  en endavant  TRLCSP, estableix que els
contractes  de  les  Administracions  Públiques  tindran  lloc  en  els  termes  establerts  en  el
Capítol II de la referenciada Llei.

La clàusula 24 dels Plecs de clàusules administratives que regeix el contracte estableix la
fórmula per efectuar la revisió de preus.

La Disposició Addicional Segona del TRLCSP disposa que seran competència del Ple els
contractes  que  superin  el  10% dels  recursos ordinaris  del  pressupost  i  els  de  caràcter
plurianual quan la seva duració sigui superior als quatre anys.

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

1.  Aprovar una penalització corresponent al període d'abril de 2013 a març de 2014 de la
retribució  per objectius del  contracte del  Servei  de recollida  i  trasllat  dels  residus  sòlids
urbans i la neteja viària de Parets del Vallès per un import de 5.514,13 euros IVA exclòs,
d'acord amb el resultat de l'auditoria de millora.

2. Aprovar la revisió del preu del contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus sòlids
urbans i la neteja viària de Parets del Vallès segons el percentatge de variació de l'IPC
estatal (abril 2013 a abril 2014) per un import de 3.748,11 euros anuals IVA exclòs, del mes
d'abril de 2014 fins el mes de març de 2015.

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                                                
www.parets.cat                                                                                                                   34/51



Secretaria General

3. Aprovar les propostes de despesa en fase AD núm. 920140003131 i 920140003132 per
un import total de 21.092,67 euros corresponents a un import base de 19.175,15 euros i un
import IVA al 10% de 1.917,52 euros, amb càrrec a la partida 2213.162.22733 Contracte
recollida escombraries i neteja viària en concepte de retribució per objectius d'abril de 2013
a març de 2014.

4.  Aprovar  la  proposta  de  despesa  en  fase  AD núm.  920140003133  per  un  import  de
3.092,18 euros corresponents a un import base de 2.811,08 euros i un import IVA al 10% de
281,10 euros, amb càrrec a la partida 2213.162.22733 Contracte recollida escombraries i
neteja viària per fer front a les despeses de la revisió de preus per als mesos d'abril  a
desembre de 2014.

5. Notificar el present acord a Urbaser, SA.

9. Aprovar,  si  procedeix,  la Modificació per l'ampliació de serveis del contracte de
neteja viària i recollida de residus urbans

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i exposa
que d'acord  amb l'informe emès pels  serveis  tècnics  municipals  es posa de manifest  la
necessitat de modificar el contracte per ajustar el  recorregut i  prestar el servei de noves
actuacions urbanístiques, que s'han executat.

L'empresa Urbaser ha presentat una proposta econòmica per a l'ampliació dels nous àmbits
i pel reajustament del recorregut valorada en 37.404,48 €.

L'informe  emès  pels  serveis  tècnics  justifica  la  necessitat  d'ampliar  el  servei  a  àmbits
urbanístics, que fins ara no s'havien executat i que a partir d'ara necessitaran del servei de
neteja viària i recollida de residus.

Per l'exposat es proposa al Ple:

1. Aprovar la modificació del contracte  de gestió del servei de recollida i trasllat dels residus
sòlids urbans i de neteja viària de Parets del Vallès amb una ampliació del servei  per un
import de 37.404,48 €, IVA exclòs, de conformitat amb el contingut dels informes obrants a
l'expedient administratiu.

2. Aprovar la proposta de despesa  en la seva fase AD per un import total de 17.143,72 €,
corresponents a un import  base  de 15.585,20 euros i un import de l'IVA al 10% de 1.558,52
euros, amb càrrec a la partida 2213 162 22733 en concepte de modificació del contracte de
referència del mes d'agost a desembre 2014.

El senyor Juzgado continua explicant que els nous serveis i les noves zones no estaven
recollides en el moment de la signatura del contracte, com l'aparcament nou del costat del
CAP, el carrer la Volta, l'aparcament del cementiri, que s'executarà a partir de setembre,
l'ampliació de l'aparcament del Camp de les Peces i la remodelació del carrer la Mina i de la
plaça del Doctor Trueta. A part de recorreguts i canvis de sistemes de neteja.

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i recollint una  mica el que han exposat
en el punt anterior, com a mostra de les deficiències del contracte, no s'han tingut en compte
les possibles ampliacions. Parlen de molt poca superfície nova a netejar i un  cost de quasi
37.500 €, a més d'uns 17.143,72 € per modificació del contracte entre agost i desembre
d'enguany, és a dir surt el canvi per més de 62.500 €.

Com ja van comentar en la Comissió Informativa i en altres plens, les noves superfícies es
podien haver estudiat d'incloure-les en un Pla d'ocupació continu. Un pla que es fes càrrec
de la neteja dels espais o potser s'hauria de treure una zona concreta del contracte i netejar
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aquesta amb els plans continus d'ocupació i com a partida incloure les zones noves que
s'entren ara en el contracte general.

El NOPP no es vol repetir en els arguments, però sí que es reiteren en la disponibilitat del
seu  grup  de  treballar  per  obtenir  un  millor  contracte,  com  ha  comentat  anteriorment,
modificant-lo i fins i tot rescindir-lo i buscar una solució millor al millor preu. Per l'exposat,
voten en contra del punt.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que no estan d'acord amb el
nou increment del servei.

Es parla de reajustar recorreguts, de reestructurar equips, etc. Ja ho van comentar en la
Comissió Informativa, i  un reajustament i  una reestructura és per baixar el  cost i  no per
incrementar-lo.

Una mica és repetir el d'abans, el que han comentat els companys del NOPP, i és que hi ha
un increment del que va d'any d'un 5% aproximadament, un 4,93%, sobre un contracte de
més d'1.000.000 €, és un increment important.

A més els carrers i les zones que s'inclouen són carrers que no arriben als 100 m, que no
van enlloc, que no és un lloc de pas, que no hi ha cap contenidor en el carrer. Personalment
ha estat en aquell carrer 3 cops a la setmana i mai ha vist cap escombriaire, ni cap camió.
És un carrer que no es netejava.

Altres parts com la plaça del Doctor Trueta, ja hi era abans, i els aparcaments i altres zones
no justifiquen l'increment del servei.

Quan es va adjudicar el contracte era per fer la neteja del municipi de Parets i els esmentats
carrers formen part del municipi. Per l'exposat CiU vota en contra.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que costa d'entendre que el
contracte  no  prevegi  l'ampliació,  que  suposa  que  s'anirà  donant  de  forma  continuada.
Ampliació de carrers, petits carrers com s'ha comentat. En el cas de l'aparcament també és
una petita superfície i costa de creure que no es preveiessin les ampliacions en el contracte,
tenint en compte que és un contracte amb import elevat.

Ara es proposa una ampliació, que modifica el contracte. A ICV li hauria agradat que l'equip
de govern hagués fet l'esforç, que és el que demana la ciutadania, d'optimitzar els recursos
existents i  que l'empresa Urbaser assumís l'augment de feina i  superfície a netejar,  i  no
incrementar  automàticament  els  imports,  ja  que  el  contracte  s'augmenta  de  forma
considerable.

Li  hauria  agradat  que  s'hagués  negociat  l'optimització  dels  recursos  disponibles,  entre
l'Ajuntament  i  Urbaser,  ja que en definitiva és el  que vol la ciutadania,  que l'Ajuntament
s'esforci  perquè les  modificacions  que  es  produeixin  no vagin  a  parar  a  la  butxaca  del
contribuent. En tot cas és el que hi ha i no ho poden evitar.

Són plenament conscients i valdria la pena reflexionar de cara al futur que seria important
plantejar-se la possibilitat  de nous plans d'ocupació i desencallar una sèrie d'ampliacions
com aquesta i agafar de forma continuada una quadrilla de persones dels plans d'ocupació
per realitzar aquest tipus de servei.  La gent ho agrairia molt perquè es crearien llocs de
treball de llarga durada i el contracte no es modificaria. Sembla ser que cada cop que s'obre
un carrer s'ha de modificar el contracte. Per l'exposat ICV vota en contra.

Intervé el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i lamenta que cada
vegada que parlen de números hagi de rectificar, perquè no és la seva voluntat rectificar
ningú, però quan el NOPP parla de 37.000 €, més 17.000 € van a 60.000 €, i ha de dir que
els 17.000 € estan dintre del 37.000 €. Els 37.000 € són anuals,  d'abril  a març, és una
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anualitat plurianual, i per aquest motiu els 17.000 € dintre dels 37.000 € corresponen als
mesos d'agost a desembre. O sigui, que no sumen. El total anual són 37.000 €.

El senyor Juzgado posa com a exemple que ell a casa seva no té aire condicionat i paga el
rebut  d'energia  elèctrica.  Si  demà  decidís  instal·lar-lo  i  demana  a  la  companyia  que
absorbeixi la despesa de consum de l'ampliació. El municipi s'ha ampliat amb nous carrers,
places, aparcaments no previstos en el contracte i ara s'han de netejar, i aquest servei té un
cost. 

L'equip de govern ha negociat el màxim a la baixa, però no fins a zero euros la prestació
d'un nou servei.

Suposa que el representat de CiU es refereix a què no hi ha recollida d'escombraries al
carrer Aragó. Ha de dir que és un tram curt, però s'ha de netejar. Igual no s'han de recollir
escombraries,  però  sí  que  s'ha  de  netejar.  Es  tracta  de  neteja  viària  i  de  recollida
d'escombraries. El carrer la Volta també s'ha de netejar. L'aparcament nou també s'ha de
netejar. Alguns llocs a més a més s'han de recollir papereres i en altres hi ha contenidors. El
conjunt és aquest i com no està recollit en el contracte, el qual defineix molt bé els carrer del
poble a netejar i les persones que s'hi dediquen. Com ha dit, hi ha carrers nous que s'han
incorporat aquest any i es fa aquesta previsió. Alguns s'incorporaran d'aquí a un parell de
mesos, per aquest motiu s'ha ajustat el contracte, perquè es presti el servei.

Respecte als sistemes, ha de dir que han proposat millores a molts llocs. Proposar millores
no sempre resta avall sinó que a vegades costa i suma.

La presidència indica que en el debat s'han vist les percepcions dels diferents grups, les
quals són diferents. Alguns aspectes són de visions subjectives com el tema dels imports, i
uns  altres  probablement  no  es  posarien  d'acord,  ni  de  fet  es  posen  d'acord,  perquè  la
percepció de net o no net depèn de cadascun.

Han  d'intentar  ser  objectius  en  alguns  dels  aspectes,  ja  que  la  modificació  deriva  d'un
informe tècnic, que diu que s'ha de suplementar depèn quins llocs que són nous. En cap
contracte tot el que s'afegeix de nou hi consta. Quan es diu que el poble continua sent el
mateix, ha de dir que clar que és el mateix i també és el mateix de fa 40 anys, però amb
10.000 habitants més. És a dir, tot canvia i s'han d'adaptar als canvis i els contractes s'han
de modificar.

Hi  ha  hagut  moltes  intervencions  sobre  si  era  molt  o  poc  l'espai.  Evidentment  és
absolutament subjectiu  depèn del  que s'embruti,  depèn de les zones,  depèn de si  hi  ha
equipaments, si aquests són escolars o d'algun altre tipus.

També s'ha parlat del que demana la ciutadania i és cert que la ciutadania, la major part de
les incidència que es comenten no són relatives a si implementen o no un tema com el de la
neteja, sinó que és per intentar millorar la neteja d'algun lloc, és a dir que a la gent el que li
preocupa és que el poble estigui net, bàsicament. Quan parlen de neteja no li preocupa que
hi hagi una modificació, fet que també s'ha de tenir en compte.

La presidència continua exposant que la gestió del contracte és absolutament diferent del
que governa, del que està en l'oposició. Això és absolutament claríssim, no hi ha cap tipus
de dubte i la percepció de netedat o no és un aspecte subjectiu.

En qualsevol cas en el que sí coincidiran tots és que volen tenir el poble el més net possible
i han d'intentar gestionar els recursos el millor possible. L'equip de govern considera que el
que fan és gestionar el que tenen el  millor possible, i és el que continuaran fent. Ho diu
perquè això pot arribar a passar com es comentava en un contracte de 10 anys que segons
han dit hipoteca el futur. Ha de dir que al final han de mirar al voltant i han de mirar els
contractes de neteja i  de recollida de quants anys són, perquè hi ha uns vehicles,  unes
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infraestructures,  són  els  contractes  normalment  més  importants  de  la  majoria  dels
ajuntaments.

No han de mirar fora de la comarca, igual només han de mirar en la seva comarca i ja no
parla de diferents operadors. S'ha de saber la realitat  de l'entorn i  la realitat  és que els
diferents operadors que hi ha són bàsicament els mateixos arreu. Només han de mirar a
Mollet, Granollers, Canovelles. Aquests són els pobles veïns més grans. És una realitat i el
contracte de Parets, en el que sí poden coincidir i ho han debatut moltes vegades és que el
preu d'adjudicació va ser molt més baix del que ha estat en pobles similars a Parets en la
mateixa situació. És a dir que el contracte d'algun poble similar en habitants a Parets és uns
quants centenar de milers més alt que el de Parets. Aquest fet no és mèrit de ningú, ja que
es redacta un plec i es presenten els licitadors que es presenten amb una oferta econòmica,
i ha d'actuar en conseqüència. Aquí coincideixen plenament, però el que sí que és cert és
que el procés s'ha de gestionar i entén que on entren en discussió és la manera en la qual
es gestiona.

L'equip de govern prioritza que el poble estigui net i no trobar-se amb problemes de neteja i
recollida  per  sobre d'altres aspectes,  per aquest  motiu intenten gestionar  el  contracte el
millor possible, el qual és un dels contractes més importants.

Algun dels grups ha manifestat que està disposat a parlar-ne i mirar diferents possibilitats, i
ha de dir que l'equip de govern també està disposat a seure i veure si hi ha fórmules per
intentar millorar qualsevol dels contractes que té l'Ajuntament, si és possible. Serà benvingut
perquè l'objectiu de tot el  plenari  és tenir un poble més net,  optimitzar els recursos, ser
eficaços, eficients i intentar que el servei costi el menys possible a tots els contribuents

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 8 (NOPP, CIU, ICV)

Abstencions:  0

Relació de fets

El Ple de l'Ajuntament de data 27 de gener de 2011 va adjudicar el Servei de recollida i
trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès a l'empresa Urbaser,
SA, per un import d'1.147.030,11 € més IVA

En data 27 de juny de 2014 s'ha emès informe per part dels Serveis tècnics municipals on
es posa de manifest la necessitat de modificar el contracte per reajustar els recorreguts i
reestructurar les equips i  prestar  el  servei  de noves actuacions urbanístiques que s'han
executat en el municipi de Parets del Vallès.

En data 10 de juliol  de 2014 l'empresa URBASER SA ha presentat una proposta per a
l'ampliació als nous àmbits i pel reajustament dels recorreguts i reestructuració dels equips
valorada en 37.404,48 euros, IVA exclòs.

A  l'expedient  consta  que  s'ha  donat  la  preceptiva  audiència  al  contractista  i  l'informe
favorable dels serveis tècnics a la referenciada proposta.

La modificació proposada, juntament amb la modificació per a l'ampliació de la recollida del
diumenges aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 19 de gener de 2012 representen
en el seu conjunt  un increment anual del  4,93 % del preu d'adjudicació del contracte.

Fonaments de dret

L'article 202 del LCSP – aplicable per ser la legislació vigent en el moment de l'adjudicació
del contracte -  establia que una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació
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podia  modificar  el  contracte per  raons d'interès públic  i  per  atendre causes imprevistes,
justificant degudament la seva necessitat a l'expedient, sense que es pugui afectar a les
condicions essencials del contracte. 

En aquest sentit a la clàusula 37 dels plecs de clàusules administratives que regeixen el
contracte,  Modificació  del  contracte  i  manteniment  de  l'equilibri  econòmic  es  preveu
expressament  aquesta  possibilitat  i  per  portar-la  a  terme es  disposa  que no  es  podien
afectar  les  condicions  essencials  del  contracte,  la  necessitat  de  la  seva  justificació,
audiència al contractista i la seva formalització en document administratiu.

D'aquesta manera, a l'informe emès pels serveis tècnics es justifica la necessitat d'ampliar el
servei a àmbits urbanístics que fins ara no s'havien executat i que a partir d'ara necessitaran
del servei de neteja viària i recollida de residus, així com el reajustament dels recorreguts i
reestructuració dels equips.

La Disposició Addicional Segona del TRLCSP disposa que seran competència del Ple els
contractes  que  superin  el  10% dels  recursos ordinaris  del  pressupost  i  els  de  caràcter
plurianual quan la seva duració sigui superior als quatre anys.

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

1. Aprovar la modificació del contracte  de gestió del servei de recollida i trasllat dels residus
sòlids urbans i de neteja viària de Parets del Vallès amb una ampliació del servei  per un
import de 37.404,48 €, IVA exclòs, de conformitat amb el contingut dels informes obrants a
l'expedient administratiu.

2. Aprovar la proposta de despesa  en la seva fase AD per un import total de 17.143.72 €,
corresponents a un import  base  de 15.585,20 euros i un import de l'IVA al 10% de 1.558,52
euros, amb càrrec a la partida 2213 162 22733 en concepte de modificació del contracte de
referència del mes d'agost a desembre 2014.

3. Notificar el present acord a l'empresa URBASER, SA.

MOCIONS

10. Moció presentada pel grup municipal del PP sobre les pintades al parc de Ponent
de Granollers

Pren la paraula el secretari i llegeix la moció.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i  com ja ha indicat altres vegades, en què
s'han presentat mocions similars, el seu grup manifesta que està en contra de qualsevol
tipus de violència i d'actes vandàlics, però entén que no és normal presentar mocions sobre
pintades que es produeixin en pobles del voltant i  en altres indrets, perquè sinó haurien
d'estar permanentment reunits i aprovar mocions d'aquest tipus. Entén que no procedeix la
presentació d'aquesta moció i seria lògic que es presentés a l'Ajuntament de Granollers,
però  no  a  Parets,  perquè  està  fora  de  l'àmbit.  Per  tant,  en  el  sentit  que  ha  dit  al
començament que per descomptat el NOPP està en contra de qualsevol manifestació de
violència i actes vandàlics, però s'abstenen per les raons que ha manifestat.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i en la mateixa línia que el NOPP,
condemnen tots aquests actes i les pintades, però ha de dir que el seu grup no acaba d'estar
d'acord amb el fet que es presenti una moció sobre unes pintades fetes a Granollers. CiU
també ha patit  pintades a Granollers i  no ho porta al Ple. També les ha patit  a Parets i
tampoc presentaran mocions. Hi ha temes que tot i no estar-hi d'acord i condemnar-les, no
poden estar constantment presentant mocions al respecte. Espera que no portin mocions els
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companys del PP de qualsevol poble d'Espanya, perquè no acabaran mai. CiU vota a favor.

ICV i PSC voten a favor.

Intervé el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que són company de partit d'un
poble del costat i siguin de qualsevol part d'Espanya se solidaritzen amb ells, i si l'han de
presentar la presentaran.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 13 (PSC, CIU, PP, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions:  4 (NOPP)

Per tant,

Moció presentada pel grup municipal del PP sobre les pintades al parc de Ponent de
Granollers

El passat 20 de maig van aparèixer en el parc de Ponent de Granollers dues pintades on es
podia  llegir  “PP  Granollers  os  liquidaremos  a  todos”  i  “Vais  a  caer  todos  como  Isabel
Carrasco”.

Tot i que la ràpida intervenció de l'Ajuntament de Granollers va possibilitar que aquestes
dues pintades fossin esborrades a les poques hores de ser  pintades,  la  qual  cosa s'ha
d'agrair.

Tenint en compte el caire antidemocràtic d'aquestes pintades contra un partit polític, però
que podrien derivar en altres formacions legalment votades pels ciutadans de catalunya.

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

1. Condemnar l'acte vandàlic que es va produir en el parc de Ponent de Granollers.

2. Condemnar aquest tipus d'actes poc democràtics i que respecten molt poc la pluralitat
política del nostre país.

3. Fer arribar aquest acord al President del Govern d'Espanya, al President de la Generalitat
de  Catalunya,  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya  i  del  Congrés  dels
Diputats i del Senat.

11. Moció presentada pel Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat
de  Catalunya  de  reconeixement  a  la  cooperació  municipal  i  de  rebuig  a  la  Llei
espanyola 27/2013, de racionalització o sostenibilitat de l’administració local

Pren la paraula el secretari i llegeix la part resolutiva 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, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, dóna suport a la Moció següent:

“Moció presentada pel Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat
de  Catalunya  de  reconeixement  a  la  cooperació  municipal  i  de  rebuig  a  la  Llei
espanyola 27/2013, de racionalització o sostenibilitat de l’administració local

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                                                                                                                   40/51



Secretaria General

Des del Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya volem
fer un reconeixement públic de la trajectòria i valor de la cooperació municipal que des de fa
més de 25 anys va ser la  primera instància  de l'administració  catalana que va dedicar
recursos públics  a  la  cooperació  al  desenvolupament  com a resposta  a  les  demandes
inicials de la ciutadania de destinar el 0'7% del PIB a la cooperació amb els països del Sud.

Aquest fet que ha anat creixent de forma progressiva partia del convenciment que en un
món globalitzat com l'actual tot el que a l'àmbit local té repercussions també en té a l'àmbit
global i viceversa. En aquest sentit, podem afirmar que la cooperació municipal catalana ha
estat  durant  molt  anys  pionera  a  nivell  europeu  i  mundial  de  com,  des  de  la  pròpia
autonomia  local,  calia  actuar  per  combatre  els  desequilibris  Nord/Sud tant  a  través del
suport a iniciatives de cooperació al desenvolupament al Sud, com per mitjà de propostes
d'educació  al  desenvolupament  al  Nord.  També  cal  destacar  que  des  de  la  pròpia
administració  local  s'han  impulsat  iniciatives  d'incidència  i  de  diplomàcia  pública
internacional del món local per promoure, en tots els àmbits i a través de les xarxes de
ciutats,  polítiques  públiques  que responguin  més a  les  necessitats  de la  ciutadania  tot
reivindicant  la  importància  creixent  i  l'eficàcia  del  desenvolupament  que es promou des
d'àmbit local i amb participació de la ciutadania.

Per  aquest  motiu  podem  afirmar  que  la  cooperació  municipal  catalana  és  una  decisió
política fruit d'una consciència col·lectiva i que s'empara en un seguit de lleis i normatives, a
tots nivells, que avalen des de fa dècades, aquesta capacitat d'actuació.

• Carta  Europea  d'Autonomia  Local  del  15 d'octubre  de  1985  ratificada  per  l'Estat
espanyol l'1 de març del 1989, en el seu article 10.3 estableix que «les entitats locals
poden, en les condicions eventualment previstes a la llei, cooperar amb les entitats
d'altres Estats».

• Els  successius  Estatuts  d'Autonomia  de  Catalunya  de  l'any  1979  i  de  2006
estableixen competències exclusives en règim local a la Generalitat de Catalunya.

• Llei  23/1988.  Llei  espanyola  de  7  de  juliol  de  Cooperació  Internacional  per  al
Desenvolupament que estableix a l'article 20 que «la cooperació al desenvolupament
que realitzen les CCAA i les entitats locals és expressió solidària de les respectives
societats»  i  entén  que  «l'acció  que  les  esmentades  entitats  en  la  cooperació  al
desenvolupament  es  basa  amb  els  principis  d'autonomia  pressupostària  i
autoresponsabilitat en el seu desenvolupament i execució» .

• Llei  26/2001.  Llei  catalana  de  cooperació  al  desenvolupament  aprovada  per
unanimitat pel Parlament de Catalunya el 17 de desembre, entén la cooperació al
desenvolupament i la solidaritat internacional, com a bé públic global en la realització
de  la  qual  s'ha  compromès  la  societat  catalana.  Una  de  les  especificitats  més
importants del model català de cooperació que recull aquesta Llei, és la concepció
de la intervenció pública com a complementària i impulsora de les iniciatives cíviques
de solidaritat i de cooperació.

A banda de tot aquest marc normatiu hi ha també diversos pronunciaments internacionals
des de principis  dels  anys  80 del  s.  XX sobre  el  rol  important  creixent  del  paper  dels
municipis en el treball per la cooperació, la pau i els drets humans. Destaquem els més
significatius de cada dècada tot destacant que cada vegada hi ha un consens molt més
ampli que recull i valora el pes dels municipis en promoure el desenvolupament.

• 1a Conferència Europea de Ciutats i Desenvolupament (1985) en les conclusions de
la qual es deia «Fem una crida a les autoritats locals perquè donin suport i estimulin
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els intercanvis de cooperació Nord/Sud, junt amb les ONGD».

• Carta  de  Berlín  (1992)  és  un  dels  primers  document  aprovats  i  es  feia  a  la
Conferència  celebrada  amb  la  presència  d'ONGD,  administracions  locals  i
moviments socials de 53 països i conté recomanacions importants, per la cooperació
des de l'àmbit local, a través del document «Iniciatives Locals pel Desenvolupament
Sostenible».

• Carta Europea de Salvaguarda  dels  Drets Humans  a la  Ciutat  (2000),  document
aprovat per més de 400 ciutats a tota Europa, entre d'elles un centenar de catalanes,
que recull la solidaritat com un dret i la cooperació municipal com una obligació.

• Declaració  de París (2005) sobre l'eficàcia de l'ajuda es destaca el  paper de les
autoritats locals en la planificació del desenvolupament.

• La  Comunitat  Europea  (2013)  publica  una  important  comunicació  adreçada  al
Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de
les Regions titulat Capacitació de les autoritats locals en els països socis en ares a la
millora de la governabilitat i l'eficàcia dels resultats del desenvolupament.

En aquest sentit, el CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT en la reunió
celebrada el 28 d'abril de 2014 ACORDA:

1) CONSIDEREM que la cooperació municipal  al  desenvolupament  és un dels trets
d'identitat del model català de cooperació al desenvolupament i de treball per la pau i
VALOREM MOLT POSITIVAMENT la tasca duta a terme per les administracions locals
en els darrers més de 25 anys de trajectòria.

2)  VALOREM  COM UN  RETROCÉS  I  REBUTGEM  l'actual  Llei  27/2013  de  27  de
desembre de Racionalització i  Sostenibilitat  de l'Administració Local (LRSAL) perquè
suposa un intent de recentralització competencial de l'Estat espanyol que es basa en
una concepció centralista i antiga de l'acció exterior que ens remet a fa moltes dècades,
i  que  d'aplicar-se  suposaria  una  involució  competencial  del  model  de  governabilitat
internacional i un retrocés democràtic impropi del segle XXI, ja que va en sentit contrari
a l'evolució de l'acció exterior a nivell mundial i a l'agenda global de noves tendències
del desenvolupament.

3) RECOMANEM als més de 400 ajuntaments, diputacions, mancomunitats i institucions
locals que des de Catalunya tenen actuacions en cooperació al desenvolupament, la
pau i els drets humans que, en base a tota la legislació que empara el ple exercici de
l'autonomia local,  es doni continuïtat a aquesta política pública que no ha estat fruit
només d'un desplegament normatiu sinó que és resultat de la concepció solidària del
Poble de Catalunya.

4)  DONAR SUPORT a les iniciatives  del  Govern,  al  Parlament  i  a  les associacions
municipalistes del nostre país, a fer tots els esforços necessaris per la modificació de la
LRSAL o que, si més no, aquesta llei no sigui aplicable a Catalunya en base al fet que
l'Estatut d'Autonomia confereix competències exclusives al Govern de la Generalitat en
l'Administració local, ja que segons estableix el recent dictamen Consell de Garanties
Estatutàries vulnera diversos preceptes, en redueix les competències locals i afecta el
principi de subsidiarietat.

5)  EI  Govern de la  Generalitat  ha  impulsat  una proposta de Llei  de governs  locals
pròpia,  fruit  del  consens  amb  les  entitats  municipalistes  i  basada  en  els  principis
d'autonomia  local,  estabilitat  pressupostària,  sostenibilitat  financera,  subsidiarietat  i
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racionalitat. I per això, RECOMANEM als partits polítics catalans que, en el marc de la
reforma local catalana presentada al Parlament el 6 de novembre de 2013, i actualment
en tràmit parlamentari, treballin per garantir la possibilitat de continuar duent a terme la
cooperació municipal al desenvolupament com a competència voluntària per part dels
municipis. Per aquesta via es preservaria i desenvoluparia la competència exclusiva en
matèria de règim local que preserva l'Estatut d'Autonomia, per la qual cosa l'aplicació de
la LRSAL a Catalunya hauria, en tot cas, de respectar el sistema institucional propi i el
desenvolupament normatiu català en aquesta matèria.

6) PROPOSEM també als partits polítics catalans, d'incloure una referència explícita a
la  importància  de  l'acció  exterior  dels  municipis  i  a  la  cooperació  local  al
desenvolupament  dins l'articulat  del  projecte de Llei  d'Acció Exterior  que actualment
també està sent tramitat pel Parlament de Catalunya, com a expressió de l'acció exterior
multinivell que es fa des de Catalunya des de fa dècades.

7)  DEMANEM al  Govern  de  la  Generalitat  que  denunciï,  davant  les  instàncies  que
convingui, la pretensió i les accions del Gobierno de España dirigides a assolir el dèficit
O de les administracions locals i la contenció absoluta del dèficit de les administracions
autonòmiques, mentre els nivells de dèficit de l'Administració de l'Estat segueixi essent
molt  superior  al  de  les  administracions  esmentades,  ja  que  aquesta  política  només
suposa una pèrdua progressiva d'autonomia i capacitat d'acció de les administracions
més properes a la ciutadania.

8)  DIFONDRE aquest  posicionament  enviant  aquesta moció aprovada a l'Associació
Catalana de Municipis,  a la Federació de Municipis de Catalunya, al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i a totes les administracions locals catalanes per tal
que en tinguin coneixement i si ho consideren oportú s'hi adhereixin. Donarem també
trasllat  al  Govern  de  la  Generalitat,  al  Parlament  de  Catalunya  i  a  tots  els  Grups
Parlamentaris.

9) CAL RECORDAR que tanmateix la Llei 27/2013, en principi, no modifica l'articulat de
la  Llei  de  bases  de  règim  local  relatiu  a  l'activitat  de  foment  o  de  cooperació  i
desenvolupament. Conseqüentment, l'activitat que en aquest àmbit venen prestant els
governs locals, en principi no resultat afectada.

10) En darrer lloc, des del CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ens
COMPROMETEM, a partir d'aquest moment, a fer un seguiment exhaustiu i a difondre
públicament totes les dificultats que es pugui trobar el món local a l'hora de promoure
polítiques públiques, iniciatives i projectes de cooperació municipal al desenvolupament,
la pau i els drets humans.”

12. Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA per una reforma constitucional i
la  convocatòria  sobre  un referèndum sobre  la  Monarquia  i  per  l’inici  d’un procés
constituent cap a la República

Pren la paraula el secretari i llegeix la part resolutiva de la moció.

El NOPP vota a favor.

Pren  la  paraula  el  regidor  de  CiU,  el  senyor  Urtusol,  i  exposa  que  es  presenten  tres
propostes d'acord dintre de la mateixa moció. La tercera parla de continuar el procés per a
l'exercici del dret a decidir. Creu que no fa falta que en faci referència, perquè CiU és un dels
4 grups amb representació al Parlament de Catalunya per impulsar aquesta iniciativa, i per
aquest  motiu  estan  completament  a  favor,  com  molts  altres  agents  socials,  però  de  la
mateixa manera que demanen que el dia 9 de novembre es permeti el dret a poder decidir el
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futur de Catalunya, han de ser coherents amb el seu posicionament i per tant no té gaire
sentit intentar intervenir i fer valoracions sobre qualsevol proposta de la resta de l'Estat. En
aquest sentit i deixant clar que aquest punt és fonamental i que CiU està completament a
favor, no acaben de compartir els altres dos, per aquest motiu s'abstenen.

El PP vota en contra.

El PSC vota a favor.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 12 (PSC, NOPP, ICV)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions:   3 (CIU)

Per tant,

Moció presentada pel  grup municipal  d'ICV-EUiA per una reforma constitucional i  la
convocatòria  sobre  un  referèndum  sobre  la  Monarquia  i  per  l’inici  d’un  procés
constituent cap a la República

Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i hereves
del  llegat  social,  cultural  i  emancipador  de  la  II  República,  hem  de  manifestar  que  no
acceptem  un  relleu  automàtic  mitjançant  una  Llei  orgànica  sense  obrir  l’oportunitat
democràtica de consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre el model d’estat.

En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de règim que
viu  el  sistema  polític  i  en  especial  el  model  d’estat  i  les  relacions  Catalunya-Espanya,
aprovats després de la dictadura i en el període de la transició democràtica. Un model que
ha regnat a l’Estat espanyol en els darrers 40 anys i que s’ha demostrat esgotat i accentuat
pel fet que moltes generacions no l’han pogut escollir, demanda la reforma constitucional i la
convocatòria d'un referèndum on sigui la ciutadania qui decideixi lliurement amb els seus
vots tot allò que afecta les seves vides i on puguin decidir quin sistema polític, quin model
econòmic, i quin model de societat desitgen. 

A la vegada ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre el futur
polític de Catalunya. 

Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. L'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  reclama  a  l’Estat  espanyol  impulsar  un  procés
constituent per a plantejar la República i un altre model d’Estat utilitzant tots els mecanismes
que preveu la Constitució Espanyola.

2. Declarem esgotat el model d'Estat actual, i cridem a la ciutadania a exigir la reforma de la
Constitució i la convocatòria d'un referèndum, on sigui la ciutadania qui decideixi amb els
seus vots la forma d'Estat que prefereix.

3. Declarem que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir i que el poble
de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre.

4. Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat espanyol, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió Europea.
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13.  Moció  presentada  pel  grup  municipal  del  NOPP  relativa  al  desacord  amb  la
privatització de terrenys de Gallecs en els termes municipals de Santa Perpetua de
Mogoda i de Montcada i Reixac

Pren la paraula el secretari i llegeix la part resolutiva de la moció.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i  manifesta que el seu grup va
indicar  en la Junta de Portaveus que estaven disposats a treure el  segon apartat  de la
Moció.

La senyora Martí continua explicant que en aquests dies s'ha produït una privatització d'una
part del sòl de Gallecs i el Consorci de Gallecs s'ha de pronunciar perquè Gallecs és un
conjunt de territori que forma una unitat.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció  presentada  pel  grup  municipal  del  NOPP  relativa  al  desacord  amb  la
privatització de terrenys de Gallecs en els termes municipals de Santa Perpetua de
Mogoda i de Montcada i Reixac

Hem tingut  coneixement  mitjançant  la  premsa que el  municipi  de Santa  Perpètua de la
Mogoda i també el de Montcada i Reixac, volen conjuntament amb l'INCASOL, vendre una
part del sòl ubicat dins l'àmbit de Gallecs.

Entenem que l'existència del Consorci de Gallecs del qual nosaltres en som membres hauria
de pronunciar-se respecte a aquests tema, informar a tots els plens dels Ajuntament del que
es fa i quines són les raons per portar a terme aquesta privatització de sòl.

Entenem, que és molt important preservar tot l'espai de Gallecs i no s'han de portar a terme
accions unilaterals, que ens condueixen a la pèrdua de més sòl públic a Gallecs.

Cal  recordar  que avui  l'espai  ja  s'ha reduït  a  la  meitat,  perquè ajuntaments  com Santa
Perpètua  de  la  Mogoda,  Mollet  del  Vallès  i  Caldes  de  Montbui,  històricament  i  en
democràcia,  han permès la venda de més de 700 Has tot  i  que originàriament  van ser
expropiades als legítims propietaris. En nom del progrés, de vegades mal entès, es porten a
terme decisions que no són bones pel conjunt dels ciutadans.

Nosaltres entenem que no està justificada aquesta privatització de terrenys de Gallecs.

Pe tot això, el Ple de l'Ajuntament per  UNANIMITAT, ACORDA:

Mostrar el nostre desacord amb la privatització proposada de terrenys de Gallecs en els
termes municipals de Santa Perpètua de Mogoda i de Montcada i Reixac.

14. Moció presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en relació a
la nova espiral de violència que pateixen les poblacions civils d'Israel i de Palestina

Pren la paraula el secretari i llegeix la part resolutiva de la moció.

Tots els grups voten a favor.

Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, dóna suport a la Moció següent:

Moció presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en relació a la
nova espiral de violència que pateixen les poblacions civils d'Israel i de Palestina

La  Comissió  de  Pau  i  Diplomàcia  de  les  Ciutats  del  Fons  Català  i  la  cooperació
descentralitzada  que  representa  vol  manifestar  la  seva  extrema  i  reiterada  preocupació
davant el ja reiterat i nou espiral de violència que novament estan patint les poblacions civils
d’Israel i de Palestina. 
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Des dels governs locals volem exercir fermament la nostra diplomàcia de ciutats i activar
iniciatives que ens permetin implementar accions exteriors dirigides a prevenir conflictes,
també com fer públiques les demandes als territoris en conflicte per tal d’influir de forma
positiva i contribuir a la resolució dels conflictes, la reducció de violència i la millora de la
seguretat  de les  poblacions  civils  que pateixen les conseqüències  de les decisions  que
prenen els estats i els governs. 

Entenem la pau en el seu vessant positiu i considerem que l’àmbit local esdevé un espai
idoni  per  promocionar-la.  Alhora,  les  ciutats  i  els  governs  locals  entenem  que  l’ètica
municipal ens dicta que, sigui quina sigui la situació específica, la població civil no ha de
patir les conseqüències de les actuacions bel·ligerants de cap govern o de cap estat. 

Demanem a les parts i molt especialment a l’àmbit municipalista d’Israel i Palestina (a les
organitzacions d’ULAI i APLA, respectivament) que actuïn per tal que cessin la violència, els
atacs, les morts i els ferits i que vetllin per la protecció i el respecte dels Drets Humans i
fonamentals de les seves poblacions civils. 

Davant la situació, des de la Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats, expressem: 

• El nostre condol a les famílies de les víctimes. 

• El nostre rebuig davant  les morts de població civil  ja que aquests fets no només
vulneren els drets humans sinó que alhora suposen un bloqueig del procés de pau. 

• Demanem encaridament als respectius governs d’Israel i Palestina el respecte dels
Drets Humans i del Dret Internacional, així com l’aplicació efectiva de les diverses
resolucions de les Nacions Unides emeses al respecte amb l’objectiu d’establir  la
pau a la regió. 

• Demanem que cessin els atacs per part de l’exercit israelià i les milícies de Hamàs i
que les parts trobin vies de diàleg que permetin avançar en la consecució de la tan
desitjada pau a la regió. 

• Condemnem  l’atac  a  la  població  per  part  de  l’estat  d’Israel  en  tant  que  càstig
col·lectiu, tal com ha manifestat específicament el Govern israelià. 

• Reiterem la nostra voluntat de continuar treballant per la pau en el si de Ciutats i
Governs Locals Units i  la Xarxa Europea d’Autoritats Locals per la Pau a l’Orient
Mitjà. 

15. PRECS I PREGUNTES

15.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i pregunta quan té previst
l'equip de govern netejar el carrer Sant Antoni, des del Cementiri fin a la Casilla, a la cruïlla
de Granollers a Sabadell, perquè està en molt males condicions. Abans aquest carrer era de
la Diputació, el qual s'encarregava de la neteja.

Pregunta quan es produirà la neteja, tenint en compte que hi ha una franja que és de domini
públic. En cas que correspongui la seva neteja als propietaris s'haurien de fer les gestions
oportunes,  encara que creu que és una franja de domini  públic  i  la  neteja  correspon a
l'Administració actuant.

15.2.  La senyora Martí pregunta a l'equip de govern quines previsions té en relació a la
problemàtica generada pels contenidors, que tot i que molts es van arranjar amb una mena
de pedals,  la  major  part  d'aquests  estan  pràcticament  inservibles  i  comporten  bastants
problemes,  fins  i  tot  sanitaris,  ja  que  s'han  d'obrir  amb  la  mà,  amb  els  corresponents
problemes de contaminació,  i  d'altra banda,  moltes persones no tenen la suficient  força
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física  per  aixecar  la  tapa.  És  un  problema  global  que  s'hauria  d'estudiar  i  donar  una
resposta.

15.3. La senyora Martí  pregunta per què no s'ha informat del Pla director  de l'avinguda
d'Espanya en cap Comissió Informativa i en canvi s'ha efectuat una reunió amb els veïns,
fet que li sembla fantàstic, però també estaria bé que s'informés del projecte als regidors
mitjançant alguna Comissió Informativa, ja que tenen igual dret com a mínim que els veïns.

15.4. La senyora Martí explica que s'han publicat les dades resumides de l'atur de l'últim
semestre de l'any, del gener a juny. El NOPP ha observat que s'ha reduït l'atur a Parets en
un 7,7%. En canvi i sorprenentment i millor per ells,  municipis com Mollet,  Montmeló, la
Roca, Lliçà d'Amunt, Cardedeu i algun altre, estan per davant de Parets. Alguns molt, fins i
tot doblen les xifres, amb un tretze i pico per cent de reducció. Per aquest motiu pregunta si
l'equip de govern ha analitzat que malgrat que hi hagi hagut una reducció, Parets estigui per
sota dels municipis esmentats, quan Parets té polígons industrials molt importants, l'SLOP,
el Consell Industrial i instruments que sempre diuen que treballen en aquest sentit.

Reitera la pregunta de si s'ha fet algun estudi de per quina raó la xifra és tan poc bona per
Parets, i molt més bona per a altres municipis, que millor que ho sigui, no és que vulguin
que els altres municipis estiguin per darrere de Parets.

15.5.  La senyora Martí  prega que s'estudiï  al  més aviat possible la circulació del carrer
Migdia  i  els  aparcaments,  perquè hi  ha doble  direcció,  aparcaments i  ha estat  diverses
vegades a punt d'haver-hi algun accident i no voldria que es produís. Hi ha hagut algun de
menor, i voldrien que no es produís algun dia algun accident fort. El carrer s'ha de reestudiar
i  de  posar  d'una  direcció  així  com el  tema dels  aparcaments,  perquè  suposa  un perill
bastant gros per a la circulació.

15.6. La senyora Martí explica que la Junta de Govern ha acordat abonar a la UTE que va
executar les obres d'urbanització de Can Volart una quantitat bastant important, passats els
53.000 € d'interessos.  És una xifra molt  elevada.  Prega que es convoqui  una Comissió
Informativa al mes de setembre, perquè se'ls informi dels números, de com s'ha realitzat el
càlcul i com s'ha negociat el tema, ja que el seu grup no ha sabut veure l'import previst al
pressupost. Suposa que es deu poder incloure, i prega que mentrestant es deixi en suspens
l'acord, ja que més de 53.000 € d'interessos és una xifra molt elevada, i més quan no s'ha
donat compte al Ple i avui en el Ple han vist un punt sobre els plans d'ocupació, que es
presenta acord de Ple, modificació de pressupost i publicació al butlletí d'una quantitat de
32.000 €, és a dir la meitat pràcticament dels 53.000 €.

Prega  que  es  convoqui  una  Comissió  Informativa,  que  se  suspengui  temporalment
l'aplicació, que es faciliti la informació i que s'aprofiti la comissió per donar informació de
com està el tema paral·lel a la qüestió de les obres que es van adjudicar en el sector Circuit.

15.7. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i manifesta que dins de la legalitat i
complint amb els procediments, l'equip de govern hauria de ser capaç d'adjudicar el proper
concurs d'impressió que licita l'Ajuntament a una empresa de Parets, ja que a Parets hi ha
més d'una impremta i dins de la legalitat, adjudicar el concurs a una empresa del municipi,
empreses que paguen els seus impostos, també és treballar  per la inserció laboral  i  la
reducció de l'atur.

15.8. El senyor Martín explica que no es pot repetir el que va passar el darrer dia de la
Botiga al Carrer del Cas Antic, en què el mateix dia i a la mateixa hora al Sot d'En Barriques
hi havia uns inflables. Fet que la Botiga al Carrer no funcionés. És una errada, que s'ha
comès altres vegades,  però  aquest  cop ha tingut  més importància,  perquè la  Botiga  al
Carrer és una manera d'incentivar i ajudar els comerciants del poble.
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15.9. El senyor Martí prega que l'equip de govern trobi la manera de prohibir, sancionar o el
que calgui la publicitat gratuïta en els locals comercials que estan buits arreu del poble, tant
en el Casc Antic com a l'Eixample. Hi ha zones en ambdós barris que quan passeges fa
pena, perquè estan plens de cartells de diferents tipus posats i enganxats. S'ha de buscar la
manera. Hi ha d'altres municipis que han trobat la manera de sancionar aquest fet.

15.10. Pren la  paraula  el  portaveu d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  exposa  que els  veïns  i
comerços afectats per les obres de la plaça del Doctor Trueta, que han durat cinc mesos,
preguen si hi ha la possibilitat que rebin algun tipus de compensació en impostos, a causa
dels cinc mesos que no han pogut  fer  la seva tasca per culpa de les obres,  que s'han
prolongat més del previst.

15.11.  El senyor Folguera indica que relacionat també amb la plaça Doctor Trueta, prega
que el mercat municipal dels dilluns, es contempli la possibilitat de muntar alguna parada en
la mateixa plaça i als carrers del voltant, ja que d'aquesta manera el comerç vinculat a la
plaça es beneficiaria de la circulació de persones. És complicat per temes de seguretat i per
qüestions de neteja, però com es fa en altres municipis, el mercat s'involucra dins del nucli
comercial,  i  aprofitant  que  la  plaça  Doctor  Trueta  està  anivellada  i  en  definitiva  té  una
configuració més apta per aquest tipus de coses es podrien muntar les parades, fet que
descongestionaria  l'aparcament  i  facilitaria  que  la  gent  que va a  comprar  al  mercat  en
disposés, que ara mateix no existeix perquè s'instal·la el mercat.

15.12.  El senyor Folguera explica que uns veïns s'han queixat de l'avinguda de Francesc
Macià, ja que la pintura dels carrils de circulació estan totalment esborrats i no es veuen les
línies de separació els  entre carrils,  fet  que provoca confusió.  Alguns veïns creuen que
s'haurien de repassar per solucionar el problema.

15.13. El senyor Folguera explica que les tempestes han produït la caiguda d'arbres, alguns
per manca de poda. Pregunta si s'ha efectuat algun tipus d'estudi d'arbres que no només
estan tocats pel tema de la poda, sinó per les arrels que sobresurten de les voreres, i estan
força descalçats.  Pregunta  si  hi  ha  algun estudi  que contempli  aquests arbres que són
perillosos.  S'hauria de prendre algun tipus de mesura perquè no es produís la  caiguda
d'arbres, ja que que poden provocar problemes importants.

15.14. El senyor Folguera exposa que una persona que va patir un robatori li va explicar que
la  Policia  Local  en  el  moment  de  redactar  l'informe  va  fer  constar  que  la  denunciant
demanava que es parlés en català a l'hora de fer el comunicat. Ella va dir que no havia
demanat que es parlés en català ni en castellà i no acabava d'entendre perquè s'havia de
fer constar en el comunicat de la denuncia el fet que es parli en català.

El  senyor  Folguera  li  va  contestar  que  no  sabia  si  hi  havia  alguna  normativa  que
especifiqués per què s'havia de parlar en català o en castellà, entenen que ambdós idiomes
es contemplen.

Pregunta  al  regidor  de Seguretat  Ciutadana  per  què s'ha d'especificar  algun  idioma en
concret en un comunicat.

Intervé la presidència i indica que s'acaba un Ple en el qual es veu el que li preocupa a la
gent. Han parlat de molts temes i el que li  preocupa a la gent és la via pública,  que el
municipi  estigui  net,  arreglat,  i  bé,  probablement  per  aquest  motiu  la  majoria  de  les
preguntes van en aquesta línia, així que dóna la paraula al regidor de Via Pública perquè
contesti les preguntes formulades.

Pren la paraula el senyor Juzgado i explica que referent a les preguntes efectuades pel
NOPP, algunes les contestarà a continuació i d'altres no ho podrà fer per manca de dades i
les contestarà per escrit.
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Respecte a quan està prevista la neteja del carrer Sant Antoni. Com molt bé ha exposat la
portaveu del NOPP, han de mirar si és competència de la propietat o de l'Ajuntament. En
aquest moment no ho sap. Comprovaran si l'actuació correspon al propietari o l'Ajuntament.
Si li correspon a la propietat, l'actuació la realitzarà l'Ajuntament i després se li facturarà.

Quant a la problemàtica dels contenidors, indica que l'Ajuntament està a sobre i aviat es
reposaran els contenidors trencats. En qüestió d'un mes o mes i mig s'han produït un munt
d'actes vandàlics per sobre de l'habitual. No es refereix a algú que trenca un contenidor, que
també hi són, sinó de gent que últimament fa moltes obres i en lloc de portar les runes a la
deixalleria, utilitzen el primer contenidor per avocar-les. Els contenidors no estan pensat per
suportar  aquest  pes i  es trenquen.  A part  d'altres actes vandàlics  que són menors,  els
contenidors també s'utilitzen per tirar resta de poda, branques, i a vegades troncs. Reitera
que els contenidors no són per abocar aquestes deixalles, sinó que s'han de portar a la
deixalleria.

Per aquests motius l'empresa Urbaser han comprat un nombre important de contenidors i
estan a l'espera que hi arribin per reposar-los. Esperen que baixi el vandalisme i es crearà
un servei nou de recollida de gespa i de poda per reduir l'incivisme de molts veïns.

Pel que fa a la presentació del Pla director de l'avinguda d'Espanya, l'equip de govern ha fet
el  que fa últimament amb tots els projectes, que impliquen via pública i  al  ciutadà.  Han
provocat  i  convocat  la  participació  ciutadana  per  presentar  un  esborrany,  recollir  les
aportacions i incorporar-les al projecte abans que es redacti.  Les reunions no es limiten
només als veïns afectats, perquè tenen constància que han vingut gent d'altres indrets i
d'altres forces polítiques, els quals han assistit a l'acte.

Primer podien haver passat el projecte pel Ple o després donar-ne compte. És una qüestió
de decisió i l'equip de govern creu que quan el tema estigui més tancat es portarà al plenari.

Respecte al tema dels interessos de demora, indica al NOPP que els explicarà el càlcul, el
qual s'ajusta a llei. Avança que hi ha alguns altres interessos que també hauran de pagar,
perquè hi ha hagut d'altres empreses que ho han demanat. No sap si són d'imports majors o
menors, suposa que són d'envergadura inferior, perquè aquest era un cúmul de molts anys.
Explica que s'ha negociat, ja que les pretensions eren molt superiors. S'ha negociat el tipus
d'interès i el període a aplicar.

El  senyor  Juzgado  recull  el  prec  del  NOPP,  i  explicaran  el  tema  en  una  Comissió
Informativa.

Quant  a  les  obres  de  la  plaça  Doctor  Trueta,  l'Ajuntament  prepara  un  tipus  d'ajut  per
compensar similar als ajuts de les obres del carrer Major. Mai es compensarà el 100%, però
sí una part de la baixada de l'activitat del negoci en el període d'execució de les obres.

Pel que fa al trasllat del mercat no sedentari a la plaça, explica que l'Ajuntament ha rebut el
prec per part d'algun comerciant de la zona. No s'ha debatut el tema, però no està previst el
trasllat,  perquè  la  plaça  no  està  pensada  perquè  circulin  per  sobre  els  camions  i  les
furgonetes de les parades. S'ha de valorar el tema, ja que sinó d'aquí a quatre dies tindrien
una plaça amb deficiències i haurien de fer actuacions. És una plaça per vianants i si es
trasllada el mercat entrarien les furgonetes. Reitera que s'ha d'estudiar el tema.

Respecte a la pintura de la senyalització de l'avinguda de Francesc Macià i altres carrers,
explica que arriba la segona part de l'any, i s'aplica la part de pressupost que es destina
dintre de Via Pública al repintat de carrers. Es relacionen els senyals horitzontals que ho
necessiten més i a partir del segon o tercer trimestre, perquè el segon passarà volant, està
previst el repintat de la senyalització horitzontal.

Quant als arbres, tenen constància que una part de l'arbrat està delicat, inclús alguns el seu
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tronc està mort en un 90% i amb un cop de vent fort podrien caure, i  uns quants estan
assenyalats per a la seva substitució.

Pren la paraula la regidora d'Ocupació, la senyora Lloret, i respecte a la pregunta formulada
pel NOPP relativa a la baixada de l'atur de Parets, la qual ha estat menor que en altres
municipis, explica que no s'ha redactat cap informe per analitzar-lo, igual que tampoc han
elaborat cap quan en altres períodes la taxa d'atur a Parets ha estat favorable i ha baixat
més l'atur a Parets que en altres municipis del voltant, fet que no vol dir que a l'equip de
govern no li preocupi, ja que la prioritat de govern és intentar contribuir i inserir persones en
el món laboral i ho fan de la millor manera que saben. De mica en mica introdueixen noves
maneres de fer-lo i moltes vegades no ha arribat a cap punt de Ple, però als que li toca
portar l'Àrea han fet moltes declaracions dient que Parets és un dels municipis en què ha
baixat més l'atur, i sempre han dit que és un fet bo, però mentre hi hagi un sol paretà o
família aturada és un tema relatiu. L'important és que de mica en mica vagi sortint la feina i
si en un període hi ha més sort que en un altre, el que importa en el còmput global, que les
coses es facin bé i que al final s'aconsegueixi que quanta més gent de Parets treballi millor.

Pren la paraula la regidora de Comerç, la senyora Martínez, i en resposta a la pregunta de
CiU sobre el comerç en la fira de les Botigues al Carrer del Casc Antic, amb la coincidència
en el Sot d'En Barriques amb la festa Eixamplem la Festa, explica que va haver-hi un petit
malentès  per  part  de  l'Associació  de  Comerciants  quan  van  demanar  el  dia,  se'ls  va
proposar un canvi, perquè va entendre, que des de fa tres anys Eixamplem la Festa tenia
lloc des de la segona setmana de juliol fins a final de mes.

Va entendre que l'Associació ja havia percebut aquest fet, encara que va demanar un canvi
de dates a l'Associació per a la primera setmana, però la presidenta va dir que la primera
setmana no els anava bé. El tema es va deixar aquí, perquè no els hi anava bé.

Potser l'únic error que va cometre és no plantejar a l'Associació un trasllat de les botigues a
la zona d'afluència de gent. Per l'any que ve, si l'Associació la volen fer el mateix cap de
setmana, es podria fer un trasllat d'ubicació. No hi ha cap inconvenient.

Intervé la presidència i exposa que respecte a la pregunta de CiU sobre el tema del concurs
d'impressió, ha de dir que no poden estar-hi més d'acord, amb el concurs d'impressió i amb
tots els concursos, però Europa diu com s'han de fer molts dels contractes. 

El contracte d'impressió té uns conceptes i fora del contracte es realitzen altres encàrrecs
que es poden segmentar. Tots els que estan segmentats són amb adjudicació directa a
impremtes de Parets.  El  concurs ha d'estar  agrupat,  i  obliguen a fer-ho seguint  la  Llei.
L'equip de govern ha estudiat si hi havia alguna manera de primar en el concurs agrupat,
legalment evidentment, però no hi ha cap manera legal de fer-ho.

A l'Ajuntament li passa igual que a altres organismes i ajuntaments. Per exemple el licitador
que va guanyar el concurs d'impressió de Parets és el mateix que el de la Diputació de
Barcelona. Són empreses que ajusten molt el preu.

L'equip de govern creu que tot el que pugui primar empreses i comerços del municipi és un
benefici per tothom, perquè són empreses que estan aquí, que enriqueixen el municipi, i les
que estan en aquest territori. Tan de bo que ho poguessin fer en tot el possible.

Tot el que està fora del contracte d'impressió el realitzen impremtes d'aquí. Si hi hagués
qualsevol  fórmula  més  enllà  de  les  legals,  les  aplicaria,  però  sap  que  no  és  així,  els
agradaria molt que pogués ser així perquè evidentment són els primers interessats.

Respecte a la publicitat gratuïta en els locals comercials que estan buits arreu del poble,
explica que està regulat, encara que el que ha comentat CiU està passant i en molts casos
no només són de publicitat comercial, sinó que són d'un àmbit més polític. Es troben amb
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situacions de tot tipus.

Aquest  fet  no  dignifica  gents  l'entorn  i  són partidaris  d'intentar  solucionar  el  problema i
reitera que és una situació que succeeix.

La presidència indica que les qüestions que queden es respondran per escrit.

La presidència desitja al plenari molt bona Festa Major, i en nom del consistori desitja molt
bona Festa Major a tothom que els escolti i a tots els veïns i que tinguin molt bon temps.

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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