
Secretaria General

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

Sessió núm.: PLE2014/10
Caràcter: Ordinari
Data: 26 de novembre de 2014
Horari: 19:00 h a 21:00 h
Lloc: Sala PLE

Hi assisteixen:

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

Excusen la seva absència: 

 

ORDRE DEL DIA

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

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

2. Acordar,  si  procedeix,  l'aprovació  inicial  del  Reglament  del  Consell  d’Infants  de
Parets del Vallès.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

3. Acordar,  si  correspon,  la  modificació  del  conveni  marc  de  col·laboració  per  al
desenvolupament energètic a  Parets del Vallès.

4. Acordar,  si  correspon,  la  recepció  de  les  instal·lacions  de  l'enllumenat  públic  de
Parets del Vallès executades per la UTE GNS BOQUET.
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ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5. Acordar, si escau, el reconeixement i agraïment a persones que han col·laborat amb
actuacions amb la Policia Local.

6. Acordar,  si  procedeix,  la dissolució i  l'inici  d'expedient  de liquidació de la societat
municipal d'HabitaParets, SL.

7. Aprovar,  si  correspon,  la  modificació  de  crèdit  número 6/2014  del  pressupost  de
l’Ajuntament. 

8. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal
de l'exercici 2015.

MOCIONS

9. Moció del grup municipal del PSC en relació a la defensa de les polítiques de lluita
contra la violència vers les dones.

10. Moció  del  grup municipal  del  PSC sobre  el  dret  de remuneració  als  autors  pels
préstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques.

11. Moció del grup municipal del PSC en defensa i suport als clubs esportius de bases.

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 29 d'octubre de 2014.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

2.  Acordar,  si  procedeix,  l'aprovació inicial  del  Reglament del  Consell  d’Infants de
Parets del Vallès

Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret,  i  proposa  l'aprovació inicial del
Reglament del Consell d’Infants de Parets del Vallès.

Explica que el 10 de juny de 2014 va tenir lloc l'acte de constitució del Consell d'Infants de
Parets i en aquell moment es va encarregar als consellers la redacció de la Carta del que
havia de ser un bon conseller, la proposta del logotip, els temes d'interès dels infants amb
els quals  treballaran durant  l'any a l'Ajuntament i  finalment la proposta dels Estatuts del
Consell d'Infants. Els nens juntament amb els monitors van elaborar la Proposta d'estatuts i
com era de lògica, els serveis jurídics i el secretari de l'Ajuntament els han adaptat al marc
de la legalitat i avui es porten a la seva aprovació.

El Reglament consta a l'expedient, però perquè ho entenguin millor la gent que els escolta
explicarà  el  tema  una  mica.  El  Consell  Municipal  d'Infants  és  un  òrgan  consultiu  i  de
participació sectorial dels nens i les nenes de Parets del Vallès. S'intenta que tracti sobre
qüestions d'interès general per al municipi, per tal que ells contribueixin amb la seva visió a
millorar l'entorn més proper que en aquest cas és el poble.
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La seu del Consell d'Infants és l'Ajuntament de Parets del Vallès i tenen diferents objectius,
que els nens els coneixen i que cada any els treballaran d'una manera o una altra segons
com se'ls proposi.

S'intenta que els objectius del Consell Municipal d'Infants siguin:

1. Oferir  un  espai  on  els  nens  i  nenes  de  Parets  puguin  expressar  la  seva  opinió  i
aconseguir  que aquesta sigui  escoltada en les  decisions  que prenen les  institucions
sobre la vida municipal

2. Contribuir a millorar el poble de Parets amb l’aportació del punt de vista dels infants. 

3. Vetllar perquè les propostes emanades del Consell d’Infants siguin tingudes en compte i,
en la mesura del possible, executades. 

4. Contribuir al coneixement del poble de Parets, de la seva realitat, de la seva riquesa
cultural i el seu teixit associatiu.

5. Aproximar els nens i nenes al valor de la democràcia i la participació

6. Promoure hàbits i actituds dialogants

7. Afavorir l’adquisició d’habilitats socials per part dels nens i nenes que en formen part,
com ara parlar en públic, exercir la representativitat i la corresponsabilitat, formar-se una
opinió pròpia i saber expressar-la.

La composició del Consell d'Infants és la següent:

• Presidència: L’alcalde/ssa de Parets del Vallès

• Vicepresidència: El regidor/a delegat d’Educació

• Vocals: Un representant de cada un dels grups de 5è i 6è de primària de totes les
escoles  de  Parets  del  Vallès,  que  seran  escollits  democràticament  pels  seus
companys durant el mes de setembre de cada curs escolar.

• Secretaria: Tècnic/a que forma part del consell o en qui delegui.

La senyora Lloret continua explicant que a banda del que és el Consell d'Infants, dir que el
mateix Reglament ja comporta que els nens presentin cada any, en l'acte de constitució l'1
d'octubre, una proposta a l'Ajuntament sobre alguns temes que els interessen.

L'equip de govern els encarregarà que treballin algun tema que interessi tirar-lo endavant
dins del si de l'Ajuntament i que es tingui en compte la seva opinió.

De manera anecdòtica explica que és important que la biblioteca infantil i juvenil de Can
Butjosa els demani la seva opinió per millorar els serveis amb les seves idees. Com veuen la
biblioteca actualment i si pensen que s'ha de canviar alguna cosa.

L'equip de govern també els ha demanat que difonguin la campanya de posat la gorra,  amb
solidaritat amb els nens i nenes malalts de càncer i que també que ajudin a donar resposta i
a col·laborar en les inquietuds que tenen els nens i nenes de tercer de primària que visiten
l'Ajuntament i que també tenen una visió similar a les dels nens i nenes que formen part del
Consell d'Infants, tot i que són una miqueta més petits.

Els nens van presentar una llista de qüestions que els interessava treballar i finalment van
triar que treballarien durant aquest any el tema del nou equipament de Cal Jardiner, que ha
nascut  de les seves ganes i  que volen millorar  el  seu poble.  Esperen que amb la seva
col·laboració puguin muntar algun tipus d'activitat, que ajudi que la població conegui millor
l'equipament i que la seva visió ajudi a què s'adapti més a les seves necessitats per quan
ells siguin usuaris, que tampoc queda gaire.
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La presidència indica que el Consell d'Infants en té molta feina, i estan molt engrescats. Està
molt bé tenir una mirada a mitja alçada, que és la mirada dels nens, que ajudi a millorar el
poble sense cap tipus de dubte.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

En sessió plenària de data 30 de juny de 2014, es va aprovar  la constitució del Consell
d’Infants de Parets del Vallès, com a òrgan de participació sectorial, per tal d’incorporar les
vivències  de la  població  infantil  i  afavorir  la  intervenció  dels  nois  i  noies  en els  debats
respecte qualsevol actuació municipal, així com d’informar i escoltar l’opinió d’aquests sobre
totes les actuacions d’altres administracions públiques que actuen a la ciutat.

A l'esmentada  sessió  plenària  també  es  va  aprovar  encomanar  al  Consell  d’Infants  de
Parets del Vallès, conjuntament amb els serveis jurídics de l’Ajuntament, la redacció del seu
Reglament de funcionament, i la seva composició, d’acord amb les propostes formulades
pels consellers fundadors que consten en el document annex.

El  servei  d'educació  i  els  serveis  jurídics  de l'Ajuntament  han redactat  una proposta de
Reglament de l'esmentat Consell.

Fonaments de dret

L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix
que les corporacions locals facilitaran la participació dels seus ciutadans en la vida local i
l’article 23 del Reglament de participació ciutadana de Parets del Vallès disposa que el
Consell d'infants té com a funció principal incorporar les vivències  de la població infantil i
afavorir la intervenció dels nois i noies en els debats, les propostes, els suggeriments i les
queixes  respecte  qualsevol  actuació  municipal,  així  com  d’informar  i  escoltar  l’opinió
d’aquests  sobre  totes  les  actuacions d’altres  administracions  públiques que actuen a  la
ciutat. 

L'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix  l'òrgan competent per a l'aprovació i el
seu procediment

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

1. Aprovar inicialment el Reglament del Consell d'Infants de Parets del Vallès.

2. Sotmetre el present acord a informació publica mitjançant anunci, que s'ha de publicar al
Butlletí Oficial de la Província, i en un dels mitjans de comunicació escrita, durant un termini
de trenta dies, transcorregut els quals sense que s'hagin formulat al·legacions esdevindrà
definitiu, i es procedirà a la publicació del Reglament.
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Annex

REGLAMENT  PER  LA  CONSTITUCIÓ  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  D’INFANTS  DE
PARETS DEL VALLÈS

Objecte i finalitats 

Article 1 

El Consell Municipal d'Infants és un òrgan consultiu i de participació sectorial dels nens i
nenes  de  Parets  del  Vallès  sobre  qüestions  d'interès  general  pel  municipi,  per  tal  de
contribuir amb la seva visió a millorar el seu entorn més proper i créixer tot aprenent les
normes i els valors de la participació democràtica.

Es crea a l’empara de l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim Local, i l’article 23 del Reglament de Participació Ciutadana de Parets del Vallès 

Aquest  òrgan  té  caràcter  consultiu  i  assessor  i,  en  conseqüència,  en cap  cas  podrà  ni
substituir ni assumir competències pròpies dels organismes representatius.

Article 2

El Consell d'Infants té la seva seu a l’Ajuntament de Parets del Vallès

Article 3 

Les funcions i objectius del Consell Municipal d'Infants són:

1. Oferir  un  espai  on  els  nens  i  nenes  de  Parets  puguin  expressar  la  seva  opinió  i
aconseguir  que aquesta sigui  escoltada en les  decisions  que prenen les  institucions
sobre la vida municipal

2. Contribuir a millorar el poble de Parets amb l’aportació del punt de vista dels infants. 

3. Vetllar perquè les propostes emanades del Consell d’Infants siguin tingudes en compte i,
en la mesura del possible, executades. 

4. Contribuir al coneixement del poble de Parets, de la seva realitat, de la seva riquesa
cultural i el seu teixit associatiu.

5. Aproximar els nens i nenes al valor de la democràcia i la participació

6. Promoure hàbits i actituds dialogants

7. Afavorir l’adquisició d’habilitats socials per part dels nens i nenes que en formen part,
com ara parlar en públic, exercir la representativitat i la corresponsabilitat, formar-se una
opinió pròpia i saber expressar-la.

COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT

Article 4.- Composició

1. Seran membres del Consell d’Infants de Parets:
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• Presidència: L’alcalde/ssa de Parets del Vallès

• Vicepresidència: El regidor/a delegat d’Educació

• Vocals: Un representant de cada un dels grups de 5è i 6è de primària de totes les
escoles  de  Parets  del  Vallès,  que  seran  escollits  democràticament  pels  seus
companys durant el mes de setembre de cada curs escolar.

• Secretaria: Tècnic/a que forma part del consell o en qui delegui.

2. Al finalitzar el curs escolar els consellers del curs de 6è deixen el seu lloc en el Consell.
Els consellers/res del curs de 5è poden repetir un segon any o bé anomenar un nou
membre, en substitució.

3. Les Escoles i l’Ajuntament vetllaran perquè el Consell d'Infants tingui una composició
representativa de nens i nenes.

4. Els membres del Consell d’Infants del moment disposaran d’un carnet que els acreditarà
com a tal.

Article 5.- Funcionament

1. El  Consell  d’Infants  es  constitueix,  cada  curs  escolar  al  mes  d’octubre,  en  sessió
celebrada a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

2. El  Consell  d’infants actuarà  especialment  en els  àmbits  que tinguin  relació directa o
indirecta amb els temes de la infància

3. En  la  sessió  constitutiva  de  cada  curs  escolar,  l’Alcalde  del  municipi  demanarà  la
col·laboració  del  Consell  d’Infants  en  el  desenvolupament  d’un  projecte  o  assumpte
específics d’interès municipal.

4. El  Consell  d’Infants  celebra  sessions  de  treball  mensualment  que  es  realitzen
correlativament  a  les  diferents  escoles  o  en  dependències  municipals  on  treballen 
propostes que faran arribar a l’Ajuntament.

5. El  curs  del  Consell  es  tancarà  en  sessió  pública  durant  el  mes  de  juny,  quan  es
presentarà el treball anual del Consell d’Infants.

6. L'Ajuntament informarà i  consultarà el  Consell d'Infants en tots els temes que tinguin
relació directa o indirecta amb infància o  aquells que es cregui que la visió del nen/a
pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que  escoltarà i considerarà les aportacions i
demandes del Consell.

Article 6

S'assignaran les tasques de coordinació i  dinamització del Consell Municipal d'Infants de
Parets del Vallès a l’àrea d’Educació mitjançant els seus recursos polítics i tècnics. 

Les convocatòries de les sessions amb l’Ajuntament, les realitzarà el/la regidor/a d’Educació
i la Secretaria l’assumirà el tècnic/a d’Educació.
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Disposició Final 

El present  Reglament  entrarà en vigor  un cop l’Ajuntament  l’hagi  aprovat  definitivament,
s’hagi publicat el text complet al Butlletí Oficial de la Província i serà vigent fins que s’acordi
la seva dissolució.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

3.  Acordar,  si  correspon,  la  modificació  del  conveni  marc  de  col·laboració  per  al
desenvolupament energètic a  Parets del Vallès

Pren la paraula el secretari, i explica que de conformitat amb l'acord del Ple de l'Ajuntament
de 23 de juliol de 2009 es va aprovar el “Conveni marc de col·laboració per al desenvolupament
d’accions  d’estalvi  i  sostenibilitat  energètica  a  l’àmbit  del  terme  municipal  de  Parets”,  entre
l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  i  la  mercantil  Electra  Caldense,  SA,  com  a  empresa
degudament  autoritzada  per  la  Direcció  General  d'Energia  i  Mines  de la  Generalitat  de
Catalunya.

El conveni marc de col·laboració establia, entre d'altres, les condicions amb les quals es
portaria  a  terme  la  connexió  a  la  xarxa  de  distribució  d’Electra  dels  nous  sectors  de
desenvolupament urbanístic del municipi.

El desenvolupament del referenciat Conveni marc es preveia en dues fases. Per una banda,
uns sectors es desenvoluparien i es connectarien a la xarxa elèctrica durant els anys 2009 a
2012 i, per l'altra banda, uns altres des del 2012 fins al 2020.

Com a conseqüència de la crisi econòmica dels darrers anys, no s’ha pogut desenvolupar la
urbanització  de  bona part  dels  nous  sectors  previstos  en els  terminis  programats  en el
conveni,  fet  pel  qual  ambdues  parts  consideren  convenient  deixar  les  dues  fases  de
desenvolupament, i establir les mateixes condicions econòmiques per a tots els nous sectors
que actualment es troben pendents de desenvolupament urbanístic.

A aquests efectes es proposa modificar el  Protocol  “Conveni  marc de col·laboració per  al
desenvolupament d’accions d’estalvi i sostenibilitat energètica a l’àmbit del terme municipal de
Parets del Vallès”, entre l'Ajuntament de Parets del Vallès i la mercantil Electra Caldense, SA, en
el sentit de modificar l'acord tercer del conveni i establir unes noves condicions econòmiques
redactades en l'addenda que s'annexa al conveni.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

En sessió plenària de data 23 de juliol de 2009 es va acordar aprovar per unanimitat el “Conveni
marc de col·laboració per al  desenvolupament d’accions d’estalvi  i  sostenibilitat  energètica a
l’àmbit  del terme municipal  de Parets”,  entre l'Ajuntament de Parets del Vallès i  la mercantil
Electra Caldense, SA, com a empresa degudament autoritzada per la Direcció General d'Energia
i Mines de la Generalitat de Catalunya.

El conveni marc de col·laboració establia, entre altres, les condicions amb les quals es portaria a
terme la connexió a la xarxa de distribució d’Electra dels nous sectors de desenvolupament
urbanístic  del  municipi,  a  fi  que  tots  ells  poguessin  disposar,  en  el  moment  de  la  seva
urbanització, de la potència elèctrica necessària amb el menor cost possible.

El  desenvolupament  previst  al  referenciat  Conveni  marc  es  preveia en dues fases.  Per una
banda, uns sectors es desenvoluparien i es connectarien a la xarxa elèctrica durant els anys
2009 a 2012 i, per altra banda, uns altres des del 2012 fins al 2020 i en base a la disponibilitat
més immediata o més llunyana de la connexió, es preveien a unes condicions econòmiques
diferents per a cada fase.
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Com a conseqüència de la crisi econòmica dels darrers anys, no s’ha pogut desenvolupar la
urbanització de bona part dels nous sectors previstos en els terminis programats en el conveni,
fet  pel  qual  ambdues  parts  consideren  convenient  deixar  de  preveure  dues  fases  de
desenvolupament, i establir les mateixes condicions econòmiques per a tots els nous sectors
que actualment es troben pendents de desenvolupament urbanístic.

Als efectes de recollir aquestes noves condicions econòmiques s’ha redactat una addenda al
conveni aprovat pel Ple, proposant una modificació de l’acord Tercer del Conveni Marc, i d’un
nou quadre de repartiment dels costos de connexió i, alhora,  s'ha corregit un error material que
existia en l’acord novè del Conveni Marc, al qual se li dóna  una nova redacció.

Fonaments de dret

La Disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i  de les
administracions públiques de Catalunya estableix que aquells convenis que les administracions
subscriguin amb les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la
legislació específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del capítol II del títol IX en els aspectes
en què sigui aplicable.

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

1.  Aprovar la modificació del Protocol  “Conveni marc de col·laboració per al desenvolupament
d’accions d’estalvi i sostenibilitat energètica a l’àmbit del terme municipal de Parets del Vallès”,
entre l'Ajuntament de Parets del Vallès i la mercantil Electra Caldense, SA, de conformitat amb
l'addenda que s'adjunta.

2. Notificar el present acord a tots els interessats que constin a l'expedient.

Annex

ADDENDA AL “CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
D’ACCIONS  D’ESTALVI  I  SOSTENIBILITAT  ENERGÈTICA  A  L’ÀMBIT  DEL  TERME
MUNICIPAL DE PARETS”  SUBSCRIT  PER L’AJUNTAMENT I  ELECTRA CALDENSE,
S.A. EL 22 DE SETEMBRE DE 2009.

Parets del Vallès, a .....  de ............... de 2014

R E U N I T S

D’una part,  el senyor Sergi Mingote i Moreno, amb domicili al Carrer Major 2-4 de 08150
Parets del Vallès

I  de  l’altra  part,  el  senyor Oriol  Xalabarder  i  Anglí,  major  d’edat,  amb  NIF  número
77.309.550-H, amb domicili   a tots els efectes a Caldes de Montbui, Plaça de Catalunya
número 6,

I N T E R V E N E N

El senyor Mingote en nom i representació de l’Ajuntament de Parets del Vallès (en endavant
“l’Ajuntament”), en la seva condició d'Alcalde-President de la Corporació, assistit en aquest
acte per el Secretari accidental de la Corporació el senyor Enric Acero Casas.
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El  senyor  Xalabarder  en  nom  i  representació  de  l’empresa  Electra  Caldense,  S.A.  (en
endavant “Electra”), domicilada a Caldes de Montbui, Plaça de Catalunya número, 6, amb
NIF  A-08002834.  La  seva  representació  l’acredita  mitjançant  l’escriptura  pública  de
nomenament  de  Conseller  Delegat  autoritzada el  dia  18 de  juny de 2013 pel  notari  de
Caldes  de  Montbui,  senyor  Jorge  Figa  López-Palop  amb  el  número  745/2013  del  seu
protocol.

Es  reconeixen  mútuament  i  recíprocament  la  capacitat  legal  necessària  per  formalitzar
aquest conveni, i

E X P O S E N

Que  Electra  és  una  empresa  distribuïdora  d’energia  elèctrica  inscrita  en  el  registre
corresponent  del  Ministeri  d’Indústria  amb el  número R1-016,  que  desenvolupa  la  seva
activitat a les comarques del Vallès des de l’any 1917.

Que en  data  22 de setembre de 2009 ambdues  parts  van  signar  el  “Conveni  marc  de
col·laboració per al desenvolupament d’accions d’estalvi i sostenibilitat energètica a l’àmbit
del terme municipal de Parets” (en endavant, “Conveni Marc”) que estableix, entre altres, les
condicions amb les que es portarà a terme la connexió a la xarxa de distribució d’Electra
dels nous sectors de desenvolupament urbanístic del municipi, a fi de què tots ells puguin
disposar, en el moment de la seva urbanització, de la potència elèctrica necessària amb el
menor cost possible.

Aquest desenvolupament es preveia en dues fases: uns sectors es desenvoluparien i es
connectarien a la xarxa elèctrica durant els anys 2009 a 2012, i uns altres des del 2012 fins
al  2020.  Com a conseqüència  de la  disponibilitat  més immediata o  més llunyana de la
connexió, el Conveni Marc preveia unes condicions econòmiques diferents per a cada fase.

Que  degut  a  la  crisi  econòmica  dels  darrers  anys,  no  s’ha  pogut  desenvolupar  la
urbanització  de  bona part  dels  nous  sectors  previstos  en els  terminis  programats  en el
conveni, fet pel qual ambdues parts consideren convenient deixar de preveure dues fases de
desenvolupament, i establir les mateixes condicions econòmiques per a tots els nous sectors
que actualment es troben pendents de desenvolupament urbanístic.

Aquestes noves condicions econòmiques s’estableixen mitjançant la present modificació de
l’Acord  TERCER  del  Conveni  Marc,  i  d’un  nou  quadre  de  repartiment  dels  costos  de
connexió.

 
Que a través de la present Addenda també es corregeix un error material que existia en
l’Acord NOVÈ del Conveni Marc, al qual se li dóna aquí una nova redacció.

I com a conseqüència de tot l’exposat, ambdues parts han acordat subscriure la present
Addenda al Conveni Marc, que formalitzen amb els següents
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P A C T E S

I Modificació de l’Acord TERCER del Conveni Marc

L’acord TERCER del Conveni Marc queda redactat així:

“TERCER. COST DE LES INSTAL·LACIONS

Per  poder  disposar  de  la  connexió  a  la  xarxa  elèctrica  de  ELECTRA
CALDENSE, cada nou sector urbanístic a desenvolupar haurà de satisfer a
Electra,  per  una  part,  el  cost  del  ramal  individual  que  enllaça  el  punt  de
connexió  del  sector  amb  la  infraestructura  comuna  i,  a  més,  haurà  de
contribuir en la part proporcional de la infraestructura que és comuna a tots
els sectors, amb un pressupost pendent de distribució de 3.486.499,41 €

Aquesta  darrera  contribució  es  reparteix,  en  base  a  la  potència  que  està
previst  que es connecti  a cada sector,  igual per a tots els sectors amb un
import de 53,57 € per kW, d’acord amb el quadre que s’adjunta com ANNEX I.

En  tot  cas,  i  d’acord  amb la  vigent  normativa  elèctrica,  la  nova  xarxa  de
distribució  passarà  a  ser  propietat  d’Electra,  que  en  realitzarà  l’operació  i
manteniment.”

Modificació de l’Acord NOVÈ del Conveni Marc

L’acord NOVÈ del Conveni Marc queda redactat així:

“NOVÈ. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Per a totes les qüestions litigioses que poguessin derivar-se del  pactat  en
aquest conveni, ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de
la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol altre que pogués
correspondre'ls.”

I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest document per duplicat
exemplar i a un sol efecte en el lloc i data al principi indicats.

Per Electra Caldense, S.A. Per l’Ajuntament de Parets del Vallès

4. Acordar, si correspon, la recepció de les instal·lacions de l'enllumenat públic de
Parets del Vallès executades per la UTE GNS BOQUET

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i proposa la
recepció de les instal·lacions de l'enllumenat públic de Parets del Vallès executades per la
UTE GNS BOQUET.
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La inversió comporta un augment de la inversió inicialment aprovada amb un increment de
9.000 € anuals, dels quals s'havien aprovat inicialment, amb un total anual de 90.000 €, fet
que comporta un estalvi  econòmic per sobre de l'inicialment previst  d'uns 22.000 € més
durant 10 anys, per tant és un estalvi al voltant d'uns 220.000 €.

Respecte als kilowatts, explica que quan es va iniciar el projecte el consum inicial era de
2.740.000  kw/any.  La  inversió  comportava  cap  a  una  reducció  d'1.251.000  kw/any amb
aquest  increment a l'hora de tancar és la major inversió que han efectuat,  i  que al  final
s'arrodoneix  a  1.100.000  kw/any,  que  representa  a  l'entorn  de  més  del  60%  d'estalvi
energètic.

El NOPP vota a favor.

El regidor de CiU, el senyor Urtusol, explica que els ha sobtat que es porti la recepció de les
obres a  aprovació,  ja  que a  l'entendre  de CiU encara  hi  havia  qüestions  que no estan
degudament finalitzats.

Explica  que  el  contracte  és  prou  complex  amb  diferents  partides.  Les  que  pròpiament
afectaven  a  l'execució  de  les  obres  concretes,  de  les  quals  en  ressaltarà  tres.  Una,  la
inversió  quant  a  l'adequació  de tota  la  instal·lació  de l'enllumenat;  una altra  partida,  en
concret la P6, era una partida per aplicar a millores en tot l'enllumenat del poble, encara que
no derivessin directament a un efecte d'eficiència energètica i es va parlar inicialment de
canviar columnes, que estaven en mal estat; i després hi havia una altra dotació amb una
altra partida que preveia que la dotació cobrís les despeses de qualsevol professional que
efectués el seguiment en el control i la implantació de tota la inversió que s'havia d'executar.

Fets els  esmentats  antecedents  i  tal  com ha dit  prèviament,  a  CiU li  ha  sobtat  que es
presenti aquest punt, perquè no tenen manera de comprovar que s'hagi invertit tot el que
preveia el contracte, han d'entendre que així s'ha fet. Els ha sobtat que la dotació que hi
havia a la partida del professional que ha efectuat el seguiment i el control de tota l'obra, que
era una forma de garantir que tot el que establia el contracte s'executaria d'acord amb el que
representava, que aquesta dotació s'hagi utilitzat per cobrir el control a través del director de
l'obra i els ha sobtat que el director que executa l'obra sigui el mateix que es responsabilitza
del  control  i  del  seguiment  d'aquesta.  A CiU  li  hagués  agradat  que  hagués  estat  un
professional  independent  i  des  d'un  punt  de  vista  ètic  hagués  estat  millor  i  molt  més
transparent.

L'últim punt que els ha sobtat és la P6, ja que inicialment el contracte preveia una partida de
300.000 €, que l'empresa adjudicatària va incrementar en 200.000 € de millora, o sigui que
la  partida  té  500.000  €  per  invertir  en  millorar  les  instal·lacions  i  que  concretament,  el
requeriment de CiU en aquells moments va ser de canviar columnes en mal estat, i avui es
presenta la recepció de les obres, quan ja van comentar en la Comissió Informativa que
havien detectat moltes columnes en el poble que estaven en un estat lamentable. Alguna
d'elles inclús, es corre el risc que puguin ocasionar qualsevol problema a les persones que
passegen per qualsevol vorera al costat dels esmentats fanals.

D'acord amb la sol·licitud efectuada en la Comissió, CiU ha enviat alguna foto d'una columna
que realment està en un estat deplorable i que s'havia d'haver canviat a l'equip de govern.

Per l'exposat, CiU creu que no s'ha acabat d'executar el que comptaven que s'havia de fer i
davant d'aquesta situació s'abstenen en el punt.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que el seu grup no entrarà en
qüestions tècniques, perquè han de ser els tècnics els que avalin que tot el procés s'ha dut
de forma correcta.

En  la  Comissió  Informativa  es  va  comunicar  que  la  part  tècnica  s'havia  executat
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correctament, al marge de comentaris que es van efectuar, com aquests dels fanals que
estan en mal estat, però els grups no són tècnics per valorar si la instal·lació s'ha fet bé o
malament, per aquest motiu no entrarà en aquesta qüestió, perquè en definitiva s'han de
refiar del que diuen els professionals, que per això estan.

Aquesta setmana s'han trobat amb una instal·lació que els ha cridat molt l'atenció, i voldria si
és possible, i l'alcalde ho dirà, que aclareixin per què hi ha una instal·lació molt precària a
l'avinguda de Catalunya, amb el carrer Monistrol. Vol que el regidor de Via Pública digui si és
normal la instal·lació, perquè com es pot veure hi ha un fanal, en què des de la caixa de
contacte surt un cable que empalma amb un altre fanal amb un cable per fora. Quan un veu
això, que és bastant greu des del punt de vista tècnic, perd la confiança.

Pregunta al responsable de Via Pública si realment aquesta qüestió és justificable, i si és
justificable, potser ICV es podria abstenir, però sinó és justificable, votarà en contra.

A continuació li  passa la fotografia de la instal·lació al  regidor de Via Pública a fi  que li
expliqui el fet, ja que és una instal·lació que no és homologable de cap de les maneres, atès
que és un cable extern que està a l'alçada d'una criatura de cinc anys, amb el que pot
suposar. Quan veus això et preocupes molt. Suposa que hi ha alguna explicació i pregunta
si han d'estar gaire temps amb aquesta mena d'instal·lació.

El regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, indica que espera que amb
la seva explicació no voti en contra, encara que li hagués agradat, com altres vegades ha fet
el senyor Folguera, que enlloc de penjar-lo al facebook, s'hagués dirigit com ha fet ara al
regidor de Via Pública i li hagués explicat. Ho diu perquè el senyor Folguera altres vegades li
ha enviat algunes coses per via whatsapp, i l'ha atès perfectament. Li hagués agradat que
en aquest cas també li hagués explicat i possiblement no s'hagués creat aquesta sensació.

El senyor Juzgado continua exposant que no són fanals que estiguin en mal estat, i no és
que la instal·lació tal com està feta sigui perillosa. Explica hi ha dos fanals connectats des
del mes de maig, quan es va demanar a la companyia Fecsa – Endesa que connectés la
llum al transformador de la zona per donar llum a la nova zona urbanitzable, que és la zona
de la plaça Dr. Trueta i el carrer la Mina i encara estan esperant. És possible que la setmana
que ve o l'altre realitzin la instal·lació.

Com en altres llocs, es fa una instal·lació segura per no deixar un sector a les fosques, ja
que a aquestes companyies els hi és igual deixar sense llum al ciutadà o no. Com a regidor
percep la  gran prepotència amb la qual  actuen les  esmentades companyies inclús  amb
l'Administració. Afegeix que la connexió és un pont amb uns cables per donar llum al sector.
No està el fanal en mal estat i no és una connexió que no s'hagi tingut en compte. Confia
que en una setmana s'hagi resolt el tema.

El  regidor  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  indica  que  pot  entendre  la  reclamació  del  senyor
Juzgado,  ja que altres vegades és cert que li ha passat fotografies de problemes en llocs
molt concrets, que tenien una solució immediata, com mobles que estaven mal posats al
carrer,  perquè algun veí els havia deixat,  però el  tema elèctric li  ha semblat  escandalós
perquè  és  una  inversió  molt  important,  de  gairebé  6.000.000  €  en  un  contracte  de
manteniment i li va semblar que era propi que de tant en tant es reconeguin situacions, que
no es poden admetre.

El regidor de Via Pública ha dit que la connexió està feta de forma regulada, però el senyor
Folguera ha de dir  que això no ho ha vist  enlloc.  Mai  ha vist  un cable a l'alçada d'una
criatura, amb la caixa oberta, que es pot mullar i entrar aigua, i pot passar qualsevol cosa,
perquè passa la corrent.

Al senyor Folguera francament li sorprèn moltíssim. Esperava una altra explicació, com que
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li digués que es trauria demà al matí perquè és urgent. Porten tres dies així i encara no s'ha
arreglat.  Considera que és una qüestió,  que lligada amb el  tema d'avui  en què s'ha de
recepcionar una important part del contracte, no es pot donar com a vàlid, per l'exposat ICV
vota en contra.

Intervé el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i indica que no li vol
traure la importància que té el  tema, evidentment que els tècnics s'ho han mirat.  No es
relaciona amb la ESSE, perquè no té res a veure amb el contracte d'inversió per estalvi
energètic i de l'enllumenat públic.

Creu que el tema de la connexió elèctrica i com l'enfoca el senyor Folguera és molt més
important que hi hagi mobles al carrer, perquè el tracti directament amb el regidor de Via
Pública, per donar una resposta al problema i no esperar al Ple, després de diversos dies
d'estar  penjat  en el  facebook del  senyor  Folguera  per  exposar-lo.  Vol  fer  aquest  matís.
Evidentment és molt important i si és preocupant ha de ser-lo per tothom, no només per al
regidor, que ho és, perquè la responsabilitat és del regidor de Via Pública.

Respecte  al  que ha comentat  el  regidor  de CiU sobre  alguns fanals,  explica  que en la
Comissió Informativa es va comentar que hi ha una partida, a part de la que es van esgotar
els 300.000 € en canviar tots els fanals que s'havien detectat en l'auditoria anterior i algun
més. Hi ha una partida de 200.000 €, que és també per aquests casos i tal com van informar
una cosa és recepcionar les obres, en què genera l'estalvi que es buscava i l'altra que es
parin de canviar. Continuaran adequant i canviant els fanals que ha dit el representant de
CiU i algun més que possiblement es trobin. Reitera que hi ha una partida de 200.000 € per
fer-lo.

La presidència indica que amb l'exposat  el  tema queda resumit  i  l'important  sobretot  és
l'objecte. Quan parlaven del contracte, la primera part és la que ha passat molt ràpid, i és la
que també interessa a la ciutadania més enllà de qualsevol cosa que pugui tenir relació amb
l'àmbit de la seguretat. S'ha d'actuar, i s'ha d'actuar ràpid, però moltes vegades quan hi ha
qualsevol situació al carrer s'han de buscar als responsables i exigir responsabilitats a les
companyies i ser tot el contundents que s'hagi de ser, però voldria simplement acabar de
recordar unes dades que són importants com el 54% inicial d'estalvi, que s'ha convertit en
més d'un 60%.

Quan es parla d'optimitzar recursos i  de posar fre a algunes de les despeses que més
augment tenen cada any en els diferents consistoris d'arreu, una d'elles és la del consum
elèctric, que representa una reducció molt important. Creu que la decisió en el seu moment
de la ESSE ara comença a donar els seus fruits en estalvi energètic.

A partir d'aquí hi ha un altre aspecte important que no s'ha tractat, però que és important
marcar-lo, que és el tema de la visibilitat. Hi havia molts carrers que depèn de quin tipus
d'il·luminació no era suficient, i ara la il·luminació està molt més reforçada, amb més llum
blanca. Hi ha hagut un canvi important i per últim, el tema de manteniment i de reposició que
en aquest cas és cert  que s'han reposat uns 110 fanals, i  és cert  que continuen havent
alguns que s'han de reposar, i aquests són amb els quals ha d'haver-hi la màxima urgència,
perquè quan hi ha qualsevol situació que generi perill, s'ha d'actuar immediatament.

La presidència continua exposant que és bo remarcar que les tres potes de la recepció de
les instal·lacions i el que generen, en molts punts poden estar-hi d'acord.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 13 (PSC, NOPP, PP)
Vots en contra: 1 (ICV)
Abstencions:  3 (CiU)
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Per tant,

Relació de fets

Seguits tots els tràmits legalment establerts,  el Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en
sessió celebrada en data  28  de novembre de 2013, va adjudicar a les empreses  GAS
NATURAL SERVICIOS SGD, S.A i  ELECTRICITAT BOQUET,  S.L.  el   contracte   per  el
subministrament i servei energètic, manteniment integral i la conservació, amb garantia total,
de les instal·lacions de l'enllumenat public de Parets del Vallès,  per un import anual  de
385.276,65 IVA exclòs, condicionant la seva formalització a la constitució en UTE.

Del  referenciat  import  d'adjudicació,  98.994,23  euros,  IVA  exclòs,  corresponien  a  la
amortització de la P4, aprovant-se una proposta de despesa de 59.891,51 euros, IVA inclòs,
per els mesos de juliol a desembre de 2014.

Posteriorment, en sessió plenària de data 30 de juny de 2014, l'Ajuntament de Parets del
Vallès va aprovar, per un costat, la inversió en estalvi energètic (P5.2E) per la implantació de
tecnologia Led en alguns punts de llum del municipi presentada per la UTE GNS BOQUET,
l’estudi econòmic de la inversió per modificar el contracte de l’enllumenat públic, establint un
nou consum teòric anual (1168721,75 kW h/any) i, per l'altre, un increment de l'import de la
prestació P1 d'amortització d'inversions de 12.106,90 euros, IVA exclòs, en els propers vuits
anys, amb la corresponent proposta de despesa per un import de 4.833,12 euros, IVA inclòs
per els mesos de setembre a desembre de 2014. 

De conformitat amb la clàusula 1.1 dels Plecs de clàusules administratives que regien el
contracte en qüestió, l'adjudicatari del contracte venia obligat a executar la prestació P4,
consistent  en  la  realització  de  les  obres  de  millora  i  renovació  de  les  instal·lacions  de
consumidores d'energia i la prestació P6, consistent en treballs complementaris consistents
en execució de treballs no programats i relacionats amb l'enllumenat públic.

L'enginyer Josep Barberillo Gesa ha emès informe donant conformitat a la recepció de les
prestacions P4,  P.5.2 i part de la P6 del contracte de subministrament i servei integral de
l'enllumenat públic de Parets del Vallès.

Els serveis tècnics han emès un informe favorable a la liquidació presentada per la UTE
GNS BOQUET amb una proposta de quota d'amortització anual de 121.093,25 euros, IVA
exclòs, resultant un import d'amortització de 20.182,21 euros, IVA exclòs, per els mesos de
novembre i desembre de 2014.

En data 12 de novembre de 2014 el responsable de contractació ha emès el corresponent
informe jurídic.

Fonaments de dret

L'article 222 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de
la Llei de contractes del Sector Públic, en endavant TRLCSP, en relació al 235 del mateix
cos legal pel que fa al compliment del contracte i la recepció de la prestació.

D'acord  amb  la  Disposició  addicional  del  TRLCSP,  l'òrgan  de  contractació  del  present
contracte correspon al Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

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

1.  Recepcionar, a efectes 1 de novembre de 2014, les inversions portades a terme per la
UTE GNS BOQUET previstes en les prestacions P4, P5.2 i part de la P6 de conformitat amb
l'informe emès per l'enginyer  Josep Barberillo Gesa.

2. Aprovar, a efectes 1 de novembre de 2014,  un nou consum teòric anual de 1.100.000 kW
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h/any i un increment de l'import de la prestació P4 d'amortització d'inversions de 9.992,12
euros, IVA exclòs, en els propers deu anys.

3.  Aprovar les propostes de despesa en fase AD/ núm. 920140005929 i 920140005930 a
càrrec de la partida 2262 165 60911 per un import total de 40.304,16 euros en concepte de
la diferència entre l'import previst i la despesa final de novembre a desembre 2014.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5. Acordar, si escau, el reconeixement i agraïment a persones que han col·laborat amb
actuacions amb la Policia Local

Pren  la  paraula  el  regidor  de  Seguretat  Ciutadana,  el  senyor  Carmany,  i  proposa  el
reconeixement  i  agraïment  a  tres  persones  que  han  col·laborat  molt  directament  amb
actuacions amb la Policia Local. Aquestes tres persones són el senyor Josep Capdevila Ros,
que va salvar un nen que s'havia enfonsat en una piscina privada d'una comunitat privada.
El va salvar, li va fer les maniobres de reanimació i efectivament quan van venir els efectius,
van dir  que el  senyor Capdevila li  havia salvat  la vida,  perquè salvar-li  la vida venia de
segons, per tant és de reconeixement.

Un altre senyor és el senyor Joan Ruiz Granados, que va participar i ajudar en una detenció
i va ajudar a controlar una mica la situació. Hi havia dos agents contusionats arran de la
baralla amb el detingut.

La tercera persona és el senyor Víctor Gómez Méndez. La Policia perseguia a una persona i
el senyor Gómez es va interposar al mig, el va parar i va col·laborar en la detenció.

Són tres intervencions, en les quals els ciutadans s'han jugat el seu físic i s'han exposat a
una situació incòmoda i són mèrits de reconeixement i agraïment.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

L'Ordenança de convivència ciutadana de l'Ajuntament de Parets del Vallès estableix que el
respecte, la tolerància, la solidaritat, i el rebuig a la violència són els principis bàsics de la
convivència ciutadana.

La col·laboració i participació ciutadana amb la Policia Local de Parets, en el marc de la
legislació vigent,  és una eina per afavorir  la resolució de conflictes i  les infraccions a la
normativa.

La Junta Local de Seguretat de Parets del Vallès és un instrument per establir polítiques de
seguretat i la participació i reconeixement de sectors socials o persones que hagin contribuït
a assolir un sistema de seguretat eficaç i de qualitat per el ciutadà.

Vista la proposta del sergent responsable de la Policia Local de Parets del Vallès en relació
al  reconeixement  i  agraïment  a ciutadans que han col·laborat  amb les actuacions de la
Policia Local.

Fonaments de dret

• L'Ordenança de  convivència  ciutadana de l'Ajuntament  de Parets  del  Vallès  que
regula els  principis  bàsics de la  convivència i  els  drets i  deures dels  ciutadans i
ciutadanes.
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• Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya,
que regula el  sistema de seguretat  pública de Catalunya i  les relacions amb els
ciutadans.

• Llei  16/1991, de 10 de juliol,  de les policies locals,  que regula les funcions de la
Policia Local.

• Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, en
relació amb la col·laboració i ajut dels particulars.

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

1. Aprovar el reconeixement i agraïment a les següents persones que han col·laborat amb
actuacions de la Policia Local de Parets del Vallès, d'acord amb els motius que consten en
la proposta del sergent responsable de la Policia Local:

• Senyor Josep Capdevila Ros
• Senyor Joan Ruiz Granados
• Senyor Víctor Gómez Mendez

2. Donar compte del present acord a la Junta Local de Seguretat de Parets del Vallès i
notificar el present acord a tots els interessats.

6. Acordar, si procedeix, la dissolució i l'inici d'expedient de liquidació de la societat
municipal d'HabitaParets, SL

Pren la paraula el secretari i exposa que el Ple de l'Ajuntament en data 11 de maig de 2006
va acordar l'aprovació definitiva de la constitució de la societat municipal de responsabilitat
limitada HabitaParets, SL, per a la gestió del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge, així
com els Estatuts pels quals s'ha de regir la societat.

En la darrera sessió del Consell d'Administració de la societat HabitaParets, SL, de 12 de
novembre de 2014, el gerent de la Societat va informar la proposta de dissolució, per acord
voluntari, de la societat municipal.

Tenint en compte que correspon a la Junta General de la societat nomenar a la comissió
liquidadora de la societat i aprovar el balanç de la liquidació per tal d'integrar en el patrimoni
de l'Ajuntament en haver resultant de la societat, es proposa:

1. Acordar  la  dissolució,  per  acord  voluntari,  de  la  societat  municipal  de  responsabilitat
limitada HABITAPARETS, SL, per a la gestió del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, que
obre el període de liquidació.

2. Acordar que la Junta General de la Societat HabitaParets, SL, formuli la liquidació de la
societat municipal, aprovant el balanç de liquidació.

3. Acordar que a partir  de l'1 de gener de 2015 tots els serveis prestats per la societat
municipal HabitaParets, SL, es prestin directament per l'Ajuntament de Parets del Vallès.

4. Facultar a l'alcalde president de la corporació per elevar a públic els acte d'execució del
present acord.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup se n'alegra
molt que es presenti aquest punt avui al Ple, perquè estan molt a favor que es dissolgui la
societat, tal com ja havien manifestat reiteradament.
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Des  del  moment  de  la  creació  de  la  societat  el  NOPP ja  va  estar  en  contra,  perquè
consideraven que no era necessari crear una societat i crear un altre organisme, perquè tot
el que ha fet HabitaParets, SL i tot el que pot fer com s'ha demostrat i s'arriba a aquesta
conclusió es pot fer des del propi Ajuntament, per aquest motiu el seu grup se n'alegra molt
en ànim a estalviar, en ànim a reduir despeses, en ànim a fer que s'utilitzin més els recursos
del propi Ajuntament, que es dissolgui la societat, per l'exposat voten a favor.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que el seu grup ha comentat
moltes vegades quina és la seva posició respecte a la societat HabitaParets, SL. Des del
principi  de la  legislatura sempre han mantingut  la  mateixa posició i  no hi  ha hagut  mai
manera que s'arribés a presentar aquest punt. Malgrat que CiU havia insistit, i no hi ha hagut
manera, els més savis del país, normalment gent gran, els quals han adquirit experiència i
coneixement a base del seu dia a dia, i possiblement no per formació acadèmica, sempre
deien tranquils, el temps col·loca cada cosa en el seu lloc, i la fruita quan és madura acaba
caient. Una vegada més, els savis acaben tenint raó. Han tardat més del que haguessin
volgut, però finalment acaben arribant on CiU creia que havien d'arribar i el temps els dóna
la raó.

CiU no dubta que en el moment de constitució de la societat, aquesta tingués alguna raó de
ser.  No ho dubten. També és cert  que quan es va constituir cap dels membres del grup
municipal de CiU estava aleshores al consistori, però és evident que la situació econòmica i
la situació del mercat immobiliari ha canviat i per tant des del primer moment que van entrar
en aquesta legislatura deien que qualsevol inversió que feia l'Ajuntament en qualsevol àmbit
havia de tenir una justificació i rendibilitat o alguna raó de ser.

Des  del  primer  dia  CiU  no  ha  estat  capaç  de  trobar  cap  justificació  del  que  costava
HabitaParets,  SL al  consistori,  malgrat  que  l'equip  de  govern  han  argumentat  diferents
propostes. Per tant, si no hi ha hagut raó de ser, avui es presenta la dissolució de la societat,
que en cap cas era el que CiU pretenia, ja que el seu grup demanava que la societat no
representés un sol cost de cèntim a l'Administració i la proposta de CiU, en qualsevol cas
era deixar sense activitat la societat.

En la Comissió Informativa es va dir que no es podia deixar sense activitat una empresa
municipal  quan no  tenia  raó de  desenvolupar  l'activitat  per  la  qual  s'havia  constituït.  Si
realment  no es  pot  deixar  sense activitat,  només queden dues alternatives,  mantenir  la
societat com a tal o dissoldre-la, evidentment el posicionament de CiU és molt clar, dissoldre
la societat i que no representi el cost que ha vingut representant durant tot aquest temps, per
l'exposat el vot és a favor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que des del principi de la
legislatura  han  tingut  la  mateixa  posició,  amb  la  qual  han  coincidit  tots  els  grups  de
l'oposició,  sobre que realment HabitaParets, SL no tenia cap sentit  de ser.  Ho han anat
repetint de forma constant i  finalment celebren que s'hagi pres la decisió de donar-la de
baixa d'una vegada per totes. És bo que una societat que ara mateix no es justifica per sí
sola i que no només genera despeses, sinó que són un tipus de societat que sempre estan
subjectes a possibles sospites des del punt de vista que es toca obra pública, i tots saben
què ha passat a Catalunya amb aquest tipus de societat, és bo que s'elimini una societat
que pugui portar a aquest tipus de susceptibilitats. Durant aquest mes fins que acabi l'any
amb tot  el  procés de liquidació,  segons se'ls  ha informat,  esperen que la  dissolució  es
produeixi de forma normal i que tot quedi correcte i de la manera més transparent possible.

Celebren la decisió que s'ha pres de liquidar HabitaParets, SL, entenent que no ha estat
possible mantenir-la per un cost de 70.000 € anuals. Era de sentit comú tancar-la i celebren
que es tanqui finalment i que l'equip de govern hagi donat la raó a aquells que en el seu
moment així ho sol·licitaven.
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                                                                                                                    17/42



Secretaria General

La presidència indica que les comissions informatives han donat  per molt.  Cadascun ha
expressat les seves opinions, i els grups de l'oposició són coneixedors de l'opinió de l'equip
de  govern,  la  qual  l'explicarà  al  Ple,  perquè  sinó  només  se  sap  l'opinió  dels  grups  de
l'oposició.

Creu que al  final  tots  els  grups coincideixen i  quan un instrument  ja  no té ús és millor
liquidar-lo. En el moment que es va crear fa uns anys va tenir molt ús i aquest ús quan es
crea un instrument com aquest i en un poble com aquest, que tot el que s'ha fet i generat
sempre ha estat amb un ús per l'interès general, que sigui un instrument sobretot en matèria
fiscal, de bonificacions per l'Administració, és a dir va tenir la seva funció, la qual a mida que
ha passat el temps i ara seria la primera vegada que HabitaParets, SL no tindria cap activitat
en aquest exercici.

Quan es diu que aquest instrument no té sentit, algun grup ha dit el mateix que pensa l'equip
de govern, i coincideixen amb el que ha dit el regidor de CiU, si poguessin no dissoldrien la
societat, perquè en una situació com l'actual, en la qual per organismes supramunicipals de
tots els àmbits fan que els ajuntaments i que les corporacions es redimensionin a la baixa i
tinguin menys instruments per tirar endavant les polítiques d'habitatge, tot allò que pot ser
competència o que algun dia pot deixar de ser competència, seria interessant mantenir un
instrument que tan de bo en un futur el lloguer oficial torni a tenir l'empenta que tenia en el
seu dia i tingui una sortida i doni possibilitats al jovent i les persones que més ho necessiten.
Ara en aquests moments no té aquesta funció i coincideixen que mantenir un instrument que
no ha de donar aquesta funció i que no té aquest sentit, no es poden permetre mantenir-lo
en stand by.

Probablement coincidirien molts que és la millor opció, però aquesta opció quan es fa la
balança no compensa econòmicament mantenir un instrument pensant en un futur. 

Passarà un any, dos, quatre, cinc i qui estigui assegut aquí dirà que estaria molt bé tenir un
instrument,  una  empresa  municipal  pública,  amb  control  per  desenvolupar  polítiques
públiques en el terreny de l'habitatge, però ara en aquests moments coincideixen que no és
el  millor,  encara  que  abans  la  societat  sí  que  tenia  sentit,  però  en  qualsevol  cas  ara
coincideixen tots de manera unànime que ara no té aquest sentit i tots han fet la mateixa
reflexió, i es congratula que tots coincideixin perquè tot el que es fa des del consens sempre
és millor.

La presidència continua explicant que s'inicia la liquidació, i per a la tranquil·litat del portaveu
d'ICV,  que  comentava  el  que  passa  a  altres  llocs  i  es  posen  les  mans  al  cap,  però
HabitaParets, SL si fos per un tema de liquiditat no passarà el que en tots aquells llocs que
tenen  societats  absolutament  endeutades,  en  què  s'han  efectuat  operacions,  etc.
HabitaParets, SL  es liquidarà i quedarà amb els fons que té, amb un romanent i un líquid
que retornarà a l'Ajuntament. És una mostra de com aquesta societat municipal ha funcionat.
En qualsevol cas ningú ho posa en qüestió i és cert que aquest instrument el deixarà de tenir
l'Ajuntament de Parets.

L'oficina local d'habitatge la recuperen com Ajuntament i més que recuperar-la continuaran
donant el servei, com tramitar subvencions pel tema de l'habitatge, lloguer protegit, etc.

Tots els grup voten a favor. Per tant

Relació de fets

El Ple de l'Ajuntament en data 11 de maig de 2006 va acordar l'aprovació definitiva de la
constitució de la societat municipal de responsabilitat  limitada HabitaParets, SL, per a la
gestió del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge, així com els seus Estatuts pels quals s'ha
de regir la societat.
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En sessió del Consell d'Administració de la societat HabitaParets, SL, de 12 de novembre
de 2014, el gerent de la Societat va informar la proposta de dissolució, per acord voluntari,
de la societat municipal HabitaParets, SL.

Atès que correspon a la Junta General de la societat nomenar a la comissió liquidadora de
la  societat  i  aprovar  el  balanç  de  la  liquidació  per  tal  d'integrar  en  el  patrimoni  de
l'Ajuntament en haver resultant de la societat.

Fonaments de dret

• Articles 85 bis i 85 ter de la Llei 7/1985,  de 2 d'abril, de bases de règim Local.

• Vist el que disposa l'article 368 i 371 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de
2 de juliol, del Text refós de la llei de societats de capital, en relació a la dissolució i
liquidació de la societat.

• Article 226 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.

• Article 25 dels Estatuts de la societat HabitaParets, SL, en relació amb la dissolució i
la liquidació de la societat.

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

1. Acordar  la  dissolució,  per  acord  voluntari,  de  la  societat  municipal  de responsabilitat
limitada HABITAPARETS, SL, per a la gestió del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, que
obre el període de liquidació.

2. Acordar que la Junta General de la Societat HabitaParets, SL, formuli la liquidació de la
societat municipal, aprovant el balanç de liquidació.

3. Acordar que a partir  de l'1 de gener de 2015 tots els serveis prestats per la societat
municipal HabitaParets, SL, es prestin directament per l'Ajuntament de Parets del Vallès.

4. Facultar a l'alcalde president de la corporació per elevar a públic els acte d'execució del
present acord.

7. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit número 6/2014 del pressupost de
l’Ajuntament

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que avui es porta a Ple la
modificació  de  crèdit  número  6/2014  del  pressupost  de  l’Ajuntament,  per  suplement  de
crèdit, que es divideix en tres paquets.

Com  a  crèdits  extraordinaris  es  creen  i  es  destinen  39.000  €  a  mobiliari  i  equipament
informàtic del nou equipament de Cal Jardiner i 76.000,00 € per a l'execució de l'anella del
carril bici, que està en procés.

D'altra banda, es dóna de baixa de la partida prevista de l'aparcament del Camp de les
Peces 115.000,00 €, i així es compensen les dues altes, a causa de la subvenció rebuda del
100% de les obres de l'aparcament.

Es  donen  d'alta  40.000,00  €  que  es  destinen  a  diferents  partides  de  contractes  de
climatització, conservació de maquinària, conservació d'edificis i espais verds, i es minoren
de la inversió en enllumenat públic del contracte de ESSE, ja que és un import que sobra,
com ja s'ha explicat en un punt anterior, que era la part destinada a inversió per enguany, al
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començar a pagar-la a partir del mes de novembre, hi ha una disponibilitat de l'esmentat
import, que es passa a les referides partides.

En el tercer paquet es donen d'alta 14.000,00 € i 9.000,00 € per a mobiliari urbà i espais
verds i es minoren 23.000 € del condicionament d'edificis i altres construccions.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions:  4 (NOPP)

Per tant,

Atesa 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.

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 MAJORIA, ACORDA:

1. Aprovar  la  modificació  de  crèdits  MCPle/6/2014  de  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS  i
SUPLEMENT DE CRÈDITS del Pressupost vigent de l’Ajuntament:

1.1.  Crèdits extraordinaris i suplement de crèdits per un import de 115.000 € finançats amb
baixa de crèdits, augmentant i minorant les partides que tot seguit es relacionen:  

CRÈDIT EXTRAORDINARIS

Partida Descripció Import

4447.337.62500 Mobiliari i equipament Cal Jardiner 25.000,00

4447.337.62600 Equipament informàtic Cal Jardiner 14.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 39.000,00

Total crèdits habilitats............................................  39.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partida Descripció Import

2262 459 60906 CARRIL BICI 76.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 76.000,00

Total suplement de crèdit............................................  76.000,00 €
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Finançament:

BAIXA DE CRÈDITS

Partida Descripció Import

2262 459 60908 APARCAMENT CAMP DE LES PECES 115.000,00

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS 115.000,00

Total baixa de crèdits ..................................................  115.000,00 €

1.2.  Suplement  de  crèdits  per  un  import  de  40.000  €  finançats  amb  baixa  de  crèdits,
habilitant i minorant les partides que tot seguit es relacionen:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partida Descripció Import

2264.920.22723 CONTRACTE MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ 17.000,00 

2266.920.21300
MANTENIMENT  I  CONSERVACIÓ  MAQUINÀRIA,
INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

5.500,00

4539.320.21200
MANTENIMENT  I  CONSERVACIÓ  EDIFICIS  I  ALTRES
CONSTRUCCIONS

3.500,00

2213 171 21000 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ESPAIS VERDS 14.000,00 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 40.000,00

Total suplement de crèdit............................................  40.000,00 €

Finançament:

BAIXA DE CRÈDITS

Partida Descripció Import

2262 165 60911 INVERSIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC CONTRACTE ESE 40.000,00

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS 40.000,00

1.3.  Suplement  de  crèdits  per  un  import  de  23.000  €  finançats  amb  baixa  de  crèdits,
habilitant i minorant les partides que tot seguit es relacionen:  

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partida Descripció Import

2213 171 21000 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ESPAIS VERDS 14.000,00 

2011 920 62500 MOBILIARI URBÀ I ALTRE MOBILIARI I EQUIPAMENT 9.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 23.000,00

Total suplement de crèdit............................................  23.000,00 €
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Finançament:

BAIXA DE CRÈDITS

Partida Descripció Import

2266 920 63200 CONDICIONAMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 23.000,00

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS
23.000,00

2.  Iniciar  el  tràmit  d’informació  pública  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits
MCPle/2/2008,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’art.  169  del  text  refós  de  la  Llei
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.

8. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal
de l'exercici 2015

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que per segon any s'ha
mantingut  la  col·laboració  entre  les  forces  polítiques  del  consistori,  que  van  acceptar
l'oferiment del govern de participar i treballar també en l'elaboració del pressupost per al
2015. Fruit d'aquest treball la majoria de propostes s'han recollides en el document, i d'altres
no, però quant a imports econòmics han recollit  el compromís d'intentar incorporar-les al
llarg de l'any vinent.

El pressupost recull principalment la voluntat dels ciutadans a través del procés participatiu
realitzat  al  mes  d'octubre.  Ens  van  traslladar  les  prioritats  a  tenir  en  compte  a  l'hora
d'elaborar-lo,  com són  i  per  ordre  que  nomenarà  continuar  realitzant  plans  d'ocupació  i
polítiques  d'ajuts  a  la  contractació  pels  aturats  del  poble.  Continuar  dotant  de  recursos
econòmics suficients per ajuts socials i continuar prioritzant el suport a l'educació.

A continuació, indicaven també la necessitat de continuar fent polítiques de manteniment de
via pública,  com arranjar  paviment,  voreres, suprimir  barreres arquitectòniques, renovar i
substituir arbrat en alguna zona del municipi.

L'import del pressupost d'ingressos per al 2015, sense inversions, és de 21.367.184,82 €.
Creix en un 2,63% respecte al 2014, si bé quan s'incorporen les inversions previstes per al
2015,  el  total  del  pressupost  baixa en un 0,02%, comparat  amb el  de 2014,  aquest  fet
demostra la voluntat de continuar aplicant polítiques de contenció de la despesa, que aquest
govern es va marcar com a fita a l'inici de la legislatura, sent les inversions de 2015 d'un
24,54% més baixes que les de l'any anterior.

El total del pressupost quadrat d'ingressos i despeses és de 22.265.184,82 €. Els imports
destinats a les partides tenen un major increment del global de l'exposat anteriorment, tenint
en  compte  els  resultats  de  la  participació  ciutadana,  tenen  per  exemple  el  fons  de
contingència per plans d'ocupació i subvencions per foment de l'ocupació, que es destina un
total de 455.000 €; subvencions per a emprenedors de nova empresa, que és una partida de
nova creació, que inicialment es destinen 10.000 €; per formació per aturats i per foment de
l'ocupació és una partida total  de 40.000,00 € i  per ajuts socials,  en què es destinen a
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beques  de  menjador,  beques  de  material  escolar,  targetes  de  transport  i  el  programa
d'atenció directa i suport a la pobresa energètica, que està per sobre dels 500.000 €.

El senyor Juzgado continua explicant que com a novetat es crea un nou programa, que és el
del Casal de Joves de Cal Jardiner, amb un import destinat per aquest programa de 90.000
€.

El programa d'inversions puja un total d'1.263.893 €, un 24,54% menys que al 2014, dels
quals  365.000 €  es financen amb diners  propis  de l'ordinari  i  destaca principalment  les
actuacions següents, que estan dintre del pressupost d'inversions com són una nova fase de
rehabilitació de l'avinguda d'Espanya, el tram comprès entre el carrer Josep Molins i carrer
Alfons XIII, amb un cost previst de licitació de 445.000 €.

El nou traçat de la xarxa de clavegueram, que s'ha d'executar entre l'avinguda d'Espanya i el
carrer Joan Manel Imbert, amb un import previst de 110.000 €, i l'adequació del carrer Major,
i el carrer Joaquim Guasch, que inicialment es destinen 100.000 €.

Després hi ha petites partides, com 20.000 € destinats a l'enllumenat del camí del Tenes;
25.000 € per a la renovació del parquet del pavelló vell; 12.000 € per construir el porxo de
l'edifici del bar del camp de futbol; 16.000 € per un sistema de telegestió a la piscina Miquel
Luque; 8.000 € per a una marquesina a la parada d'autobús de l'estació de RENFE, la qual
han sol·licitat els ciutadans; 72.000 € destinats a actuacions a edificis com poden ser les
esportives.

Encara que no apareixen al pressupost del 2015, perquè estaven incloses en el pressupost
d'enguany, hi ha algunes inversions en projectes que ja s'estan executant, altres que s'han
adjudicat i que estan a punt d'iniciar-se, i alguna altra que està en fase d'adjudicació, en què
han presentat ofertes i que estan en l'última fase de saber qui guanya la licitació.

La pista coberta de Can Butjosa està en fase d'execució i els horts socials estan en fase de
licitació.

En fase de construcció es troben les obres d'adequació de la Plaça de la Sardana i el Centre
Juvenil  de Cal  Jardiner;  la rehabilitació de la segona fase de l'avinguda d'Espanya,  que
comença entre l'avinguda Pau Casals i el carrer Butjosa. L'anella del carril bici per la qual es
podrà circular amb bicicleta en una anella perimetral amb un recorregut d'uns 8 quilòmetres i
que comportarà la divisió de dos circuits més d'uns 4 quilòmetres cadascun. El projecte
d'una tanca perimetral per les pistes d'atletisme; la urbanització del carrer Lepant, que està
en fase de redacció del projecte; l'ampliació de l'aparcament del Camp de les Peces i la
urbanització de l'aparcament de l'entorn del pavelló.

Quant a l'endeutament general dir que al 2015, aplicant la nova fórmula de càlcul se situa en
un 57,73%, gairebé 2 punts per sota del 2014, tenint en compte que la diferència de criteris
de càlculs nous donaria un resultat diferent, bastant més baix si fos el criteri que es venia
mantenint abans i el que s'ha mantingut per al 2014.

La Llei  permet a les administracions públiques endeutar-se fins a un 75% i  amb el  nou
càlcul, Parets està a un 18% per sota, i tal com consta en la documentació inclou un préstec
que encara no s'ha sol·licitat per a inversions, o sigui que inclou un endeutament que no s'ha
fet, però que la nova fórmula obliga a posar-lo i algun altre concepte més.

El  senyor  Juzgado  continua  explicant  que  una  altra  novetat  es  refereix  a  la  societat
HabitaParets,  SL.  El document que es porta a aprovació no preveu el  pressupost  de la
societat a causa de la voluntat de procedir a la dissolució de l'empresa. Com han dit en
diverses  ocasions  el  fet  de  disposar  d'una  empresa  pública  era  perquè  complia  unes
funcions beneficioses per l'Ajuntament i  per tant per a la població. Quan el motiu de les
funcions deixen de ser-ho l'empresa deixa de tenir el sentit pel qual es va crear i es quan es
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planteja dissoldre  HabitaParets, SL en data 31 de desembre de 2014.

Pren  la  paraula  la  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  exposa  que  hi  ha  13  trets
diferenciadors en aquest pressupost respecte al  d'altres anys. Un és precisament el  que
acaba de dir el regidor ponent, que és que no hi figura  HabitaParets, SL perquè en un punt
anterior s'ha acordat la seva dissolució, encara que no s'hagi fet efectiva, per tant aquest és
un tret diferenciador a destacar i hi ha un altre que no s'ha mencionat, però que sí que està
contingut  en  el  pressupost,  que  és  que  hi  ha  un  increment  important  de  la  partida  de
personal, en un 4,58%. Per tant, quan el regidor parla de la contenció de la despesa, hi ha
contenció de la despesa en algunes partides, però en altres no, encara que sigui una qüestió
de tipus legal, la realitat és que la partida destinada a personal s'incrementa en un  4,58%.

Tenen també alguna discrepància respecte al tema de l'aportació de 63.000 € al Consorci
Teledigital, que l'any passat era al voltant dels 150.000 €. El NOPP creu que cal buscar una
solució o complir la Sentència que hi ha en joc en aquests moments i buscar una solució que
comporti  reduir  al  mínim la despesa.  Realitzar les gestions corresponents amb les dues
televisions comarcals. Aquesta és una altra de les diferències que el seu grup ha  manifestat
any rere any.

Voldrien destacar alguna partida concreta, com la de protocol i comunicació institucional,
que al 2014 tenia una consignació de 67.561 €, i aquest any passa a 115.819 €. És una altra
apreciació  respecte  on  no  es  veu  la  contenció  de  la  despesa,  pel  que  fa  almenys  en
aquestes partides.  Per tant la contenció de la despesa es produeix en altres, per exemple
en  la  de  benestar  social.  La  partida  de  benestar  social  al  2014  tenia  una  consignació
d'1.023.223 €  i  aquest  any  baixa  lleugerament  a  998.814  €.  El  NOPP discrepa  que  es
produeixi aquest fet, atesa la situació actual, ja que tots els temes de benestar social i d'atur
són partides que s'haurien d'incrementar i no pas reduir, com és el cas.

La senyora Martí continua exposant que en el pressupost orgànic, en el cas de la piscina, es
troben  les  despeses  energètiques  de  la  piscina,  tal  i  com  correspon,  en  canvi  en  els
pavellons i el camp de futbol no les han trobat. No saben si manquen o s'han col·locat en
algun  altre  lloc.  Vol  aclarir  aquest  fet,  perquè  són  partides  molt  importants,  i  aquestes
partides després produeixen que al llarg de l'any el pressupost es modifiqui substancialment,
i que no s'assembli el pressupost que s'aprova amb el que es liquida.

Pel que fa als préstecs, la major part de les inversions de l'any es realitzen amb préstec. És
veritat que aquest any el préstec és inferior al de l'any passat, que era d'1.500.000 € i aquest
any de 898.000 €, però un altra vegada se sol·liciten. En sí els préstecs no són ni bons ni
dolents, però depèn que per què serveixin i quin és l'esforç que es pot fer i es pot suportar.

Abans ha dit el regidor que el deute viu en aquests moments és del 57%, encara que el tope
de la llei permet el 75%, però com ja han dit altres vegades pensar en arribar al tope seria
una mala política, però el que sí que es constata en el tema de l'endeutament és que si es
mira tot  l'endeutament  acumulat  de tots  els  anys,  el  què passa és que l'Ajuntament  de
Parets del Vallès torna als bancs 6.100 € cada dia. Tots els dies de l'any, això ho han dit,
però és una xifra que es manté. És una xifra important, i si et lleves al matí i has de portar
cada matí aquests diners al banc és una mica fort.

Respecte a l'apartat d'inversions, no troben cap partida oberta pel tema de la masia de Can
Cot. Sí que es diu que es redactarà el projecte, però si hagués la voluntat de fer-ho no
hagués costat res obrir una partida i dotar-la mínimament per després ampliar-la. En aquest
cas no hi ha la voluntat de tirar-lo endavant, perquè la partida no hi és.

Quant a les inversions del riu Tenes, si bé és veritat  que el Consorci del Besós realitza
inversions no només en el riu Tenes, sinó en tot el Congost, al NOPP li hagués agradat que
es destinés alguna partida concreta. Hi ha una d'enllumenat, però seria molt important que
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donada la importància el riu Tenes i de la riera Seca en el municipi, a Parets li toca viure de
cara al riu i s'hauria de fer un esforç important per recuperar-lo, i el fet que no hi hagi cap
partida o que només hi hagi una per enllumenat molt minsa, no sap si és el que més li convé
al riu Tenes és que s'enllumeni un tros, els sembla que és una mancança important que el
pressupost d'inversions hauria de preveure.

Les dues qüestions que acaba de dir, tant el tema de Can Cot com el tema de la riera Seca,
probablement  es podrien desenvolupar amb una mínima dotació econòmica a través de
plans  d'ocupació.  Mínima dotació  econòmica  es  refereix  a  efectes  de  material,  però  es
podrien portar a terme amb personal dels plans d'ocupació.

El  NOPP també discrepa en el  tema de les inversions.  No és adequat  que hi  hagi una
partida per tirar una capa de rodadura al carrer Major i la pujada del Sindicat, ja que caldria
redactar el  projecte definitiu,  per dues raons.  La primera raó,  perquè ni  els  veïns ni  els
botiguers del carrer Major es mereixen que només es tiri una capa de rodadura, i la segona
raó, perquè els diners que es gastaran 100.000 €, si s'arriba a fer, és una quantitat important
i uns diners mal aprofitats, perquè una capa de rodadura no és la solució per als esmentats
espais, sinó que necessiten tenir un projecte i un acabat igual que alguns altres que s'han fet
al Barri Antic.

De  totes  maneres,  el  NOPP  respecta  el  que  preveu  l'equip  de  govern,  però  no  ho
comparteix.

El NOPP voldria veure reflectit a la web de l'Ajuntament el pressupost desglossat, el seu
seguiment i l'orgànic, que la gent el pogués consultar i entendre en què es gasta els diners
l'Ajuntament  i  fer-ho  d'una  manera  inteligible.  És  una  de  les  previsions  de  la  Llei  de
transparència i bon govern, i per aquest motiu demana que es posi en pràctica, perquè seria
molt útil per a tots els ciutadans, ja que podrien conèixer i fer un seguiment del pressupost.
És a dir a la web de l'Ajuntament hi ha moltes coses, moltes festes, molts actes, moltes
celebracions, moltes notícies, però els números del pressupost no hi són. Per tant estaria bé
que a partir del 2015 hi fossi i hi fossi desglossat.

També  els  agradaria  molt  que  el  pressupost  de  l'any  que  ve,  els  plans  d'ocupació  es
complissin dins del propi exercici. Ja van dir l'altre dia que ara es comencen a complir la
meitat dels diners destinats als plans d'ocupació del pressupost del 2014. Aquest fet és un
retard en la gestió i seria bo que els plans d'ocupació es posessin en funcionament al més
aviat  possible  i  s'executessin  dins  del  propi  exercici  i  no  es  cavalquessin  amb  altres
exercicis, naturalment dins de les possibilitats que hi hagin, perquè saben que és complex,
però s'ha de fer un esforç perquè si en altres temes es fa, en els plans d'ocupació sigui fins i
tot molt més motivat.

Per tot el que ha exposat i perquè el NOPP no intervé en l'execució del pressupost i tenint
en compte una manifestació que ha fet abans, al llarg de l'any es porten a terme moltes
modificacions, bé s'acaba de fer una ara mateix,  o sigui que a un mes vista d'acabar el
pressupost de 2014, es torna a modificar. A vegades a final d'any les modificacions són tan
importants  que  quan  es  veu  la  liquidació,  aquesta  altera  molt  el  contingut  del  propi
pressupost.  I  repeteix  que  com el  seu  grup  tampoc  intervé  en  la  gestió,  a  la  vista  de
l'exposat, el NOPP s'absté.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i  agraeix la invitació efectuada per
l'equip de govern per participar i treballar en els pressupostos de 2015. Agraeix especialment
aquest gest, que creuen sincer i ho volen dir així perquè CiU ha fet propostes i l'equip de
govern  les  ha  acceptades.  Entenen  que  aquest  gest  de  dialogar  i  participar  en  els
pressupostos ha estat un gest sincer.

De fet  CiU en tot  el  que porta  de legislatura  sempre ha estat  a  disposició  de dialogar,
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treballar,  per ser constructius i  presentar aportacions i  sempre que l'equip de govern ha
demanat opinió l'han trobat.

Referent als pressupostos de l'any 2015 els han valorat de forma genèrica i no entraran en
detall en partides concretes, perquè és evident que el pressupost és del PSC i del PP, i no
de CiU. Hi ha partides que el seu grup les faria diferents, no les faria o afegiria unes noves,
però en línies generals per entrar a dialogar i aportar és evident que s'ha de deixar de banda
el  que els  pot  diferenciar  i  entrar  a presentar  les  propostes que a CiU li  agradaria  que
preveiés el pressupost, i evidentment quan parlen d'aquestes partides, en altres anys els
havia diferenciat per no aprovar el pressupost, el tema d'HabitaParets, SL, però aquest any
ja s'ha resolt amb la dissolució de la societat; amb Vallès Visió, es va acordar una dotació
econòmica pel primer semestre de manera que en les eleccions, el proper equip de govern o
la formació del nou equip de govern pugui prendre la decisió de continuar en el consorci i
treballar per la fusió de les dues cadenes que hi ha al Vallès Oriental.

L'equip de govern també ha recollit altres propostes com la formació en els plans d'ocupació,
que per a CiU ha estat un tema prioritari des de l'inici de la legislatura, afegir el manteniment
dels equipaments esportius, ja que realitzar un bon manteniment de les instal·lacions és un
estalvi de futur; ampliar les beques esportives que ja es va fer l'any passat com a part de
l'educació dels  infants,  ampliar  les beques en un mateix  concepte esportives,  culturals  i
artístiques, entre d'altres.

Per primera vegada el pressupost és consolidat i no són tres pressupostos, com en altres
anys  que  tenien  el  pressupost  d'HabitaParets,  SL,  el  de  l'Ajuntament  i  el  del  Patronat
Municipal d'Ensenyament. Era bastant feixuc, i ara només es presenta un sol pressupost i
seguir-lo i si estan d'acord en línies generals es fa molt més fàcil.

El primer any el seu grup va votar en contra del pressupost perquè la LRT no era com havia
de ser i una reivindicació de CiU des del primer dia era adequar a Llei al més aviat possible
la regulació dels llocs de treball de l'Ajuntament. L'equip de govern l'ha treballat en aquests
darrers dos anys i va més en la línia del que a CiU li agrada, per tant és un altre punt amb el
qual coincideixen plenament, tot i que encara queda feina per fer.

El senyor Martín indica que el seu grup vota a favor dels pressupostos i perquè es vegi la
voluntat i  el fet que un partit  que està a l'oposició, que presenta propostes, les quals es
recullen, no fa electoralisme, que seria el més fàcil en aquest últim pressupost i valoren que
sigui un pressupost que representa a molta més gent.

Pren  la  paraula  el  portaveu  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  exposa  que  el  deute  viu  que
suportaran  aquest  any és  de 12.454.600,00  €,  que suposa  un 57,73% com a  ràtio  del
pressupost. Fins al 75% estan autoritzats, però l'opinió del seu grup és que l'augment de
l'endeutament sobretot en un poble que té recursos propis no és més que el reflex l'augment
de no saber gestionar bé els recursos propis. Consideren que encara estan endeutats per
sobre de les possibilitats, que el 57,73% és un percentatge massa alt i que suposa el que
ICV reclama sovint, el pagament d'interessos cada any, que seran de 283.099 €, que són
molts diners, i que amb els esmentats diners es podrien fer coses força important i més
necessàries per al municipi, que no pagar-los a la banca.

Els 12.000.000 € estan penalitzats per canvi de normativa, amb altres qüestions que abans
no es preveien, però tot i així cal destacar que es tracten gairebé de 12.500.000 €, que no és
un tema menor.

Quan ICV va estar en converses amb l'equip de govern, una de les coses que van demanar
era que seria oportú que les famílies monoparentals tinguessin algun tipus de bonificació, ja
sigui en l'IBI o en altres taxes municipals. La majoria de municipis preveuen aquests tipus
d'ajuts,  però ell  no ha sabut veure que s'hagi aplicat  aquesta partida al  pressupost.  Les
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famílies monoparentals ho passen molt malament per la seva situació d'estructura familiar
molt feble. Han vist que la partida no s'ha aplicat i  estan decebut per aquest fet, ja que
entenen que no s'ha aplicat perquè no s'ha volgut. No sap si l'equip de govern ho voldrà
modificar.

Respecte al contracte d'assistència psicològica que s'ha portat a terme fins ara i que a l'any
2014 es va dedicar una partida de 35.673 €, creu que aquest any ha desaparegut gairebé,
perquè només s'han deixat 6.000 €. No li consta que s'hagi efectuat alguna modificació o
contractació del servei a una altra empresa. Potser està equivocat, però entén que la partida
d'atenció psicològica és importantíssima en moments de dificultat com la que està passant la
gent. Espera que l'equip de govern no retalli la partida, ja que la situació actual obliga a
passar  a  molta  gent  per  moments  molt  complicats  des  del  punt  de  vista  emocional  i
comporta que l'esmentada assistència sigui bàsica.

La situació d'aïllament social  és importantíssim, fet que va dir  Serveis Socials en el seu
moment,  per  aquest  motiu  li  agradaria  que l'equip  de govern  justifiqués la  davallada de
29.000 € en el contracte d'assistència psicològica. Tan de bo s'equivoqui i estigui en una
altra partida, perquè hi  hagi hagut un moviment,  però considera que és una partida que
s'hauria de mantenir.

D'altra banda, celebren que es mantinguin aquest any les partides que l'any passat ICV va
fer especial atenció i va demanar que s'incloguessin. L'any passat el seu grup va demanar
fer  front  a  la  pobresa  energètica  de  forma  efectiva  i  important,  perquè  la  situació  era
complicada i s'havia de fer un reforçament. L'equip de govern ho ha mantingut i inclús ho ha
incrementat amb 130.000 € aquest any,  8.000 € més que l'any passat i  celebren que la
partida es mantingui, igual que celebren que es mantinguin els ajuts a persones aturades
que també van parlar, així com les beques a menjador, importantíssim perquè per desgràcia
ja no les atorga el Consell Comarcal i s'havia de fer front des de l'Ajuntament. En el seu
moment es va buscar una partida d'uns 30.000 €, la qual es manté aquest any.

Celebren que les esmentades partides socials es mantinguin. Els sorprèn la davallada de la
partida de benestar social, segurament justificada per les qüestions que ha comentat. La
disminució de la partida és d'uns 24.000 €, potser la partida ha desaparegut, espera que
l'equip de govern ho acabi de confirmar.

Pel que fa al tema d'inversions, celebren el tema de l'enllumenat del passeig Fluvial, perquè
molta gent ho demanava, ja que és una zona molt fosca i la fan servir ciclistes, gent que
passeja i com connecta dos nuclis urbans com són el Barri Antic i la part central del municipi,
i la part de l'Eixample fins i tot, molta gent reclamava la instal·lació de llums i la inversió. Per
l'exposat, ICV celebra que s'hagi dedicat una partida.

El senyor Folguera continua explicant que els ha sorprès alguna partida. Per exemple el
pressupost preveu per energia elèctrica de Can Rajoler 60.000 €, en canvi el camp de futbol
no té partida d'energia elèctrica quan l'any passat es van consignar 36.000 €. Quan veus
això t'espantes, perquè una de dos o s'ha fet malament el pressupost o els 36.000 € estan
en  un  altre  lloc,  que  tampoc  han  sabut  veure.  Aquest  fet  ho  han  comentat  abans  de
començar el Ple i han dit que s'ho mirarien a fi que els esmentats imports apareguin, si és
que no estan adjudicats o hi ha hagut algun tipus d'error.

Quant a les pluvàlues per desnonaments, es preveu una partida per transmissioó de vivenda
habitual  per  necessitat  extrema,  en què també hi  ha hagut  un canvi  substancial.  Es va
assignar una partida de 30.000 € fa un any corresponent a ajuda a plusvàlues en el cas que
hi hagués desnonaments. La partida ha passat de 30.000 € a 6.000 €, o sigui que han
desaparegut 24.000 €. Potser ha estat per ajustar la partida, no ho sap i espera que ho
expliquin.
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Lamenta que la proposta nova de l'ajuda a les famílies monoparentals no s'hagi previst.
Cada any el seu grup comenta el mateix, que el pressupost no el gestionarà ICV, i que no
poden controlar,  si  es canvien o no partides i  si  s'executa bé,  per aquest  motiu és molt
complicat votar a favor.

ICV va proposar que votaria a favor del pressupost si l'equip de govern trencava el contracte
amb Vallès Visió, que és un ens que ara no fa falta i que no es poden permetre, i si suprimia
la partida,  i  dedicava els  diners  a serveis  socials,  a  partides  d'ocupació,  i  a  temes que
realment facin falta. Però l'equip de govern no ho fa, i han elaborat un pressupost per a mig
any, amb l'import que han decidit, que no ho acaba d'entendre gaire, perquè s'està o no
s'està, no acaba d'entendre que es pressuposti per mig any, però en tot cas la partida hi és i
pels motius que ha exposat, com que el seu grup no gestionarà el pressupost, perquè estan
desabuts per les qüestions comentades i tenen dubtes en alguns punts, que no estan clars
des del punt de vista de les partides, ICV s'absté.

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i referent a l'endeutament explica
que el sistema ha canviat i el deute és del 57,53%. Sinó s'hagués canviat el sistema de
càlcul veurien que el percentatge es quedaria al voltant d'un 50%. El percentatge està bé,
perquè  inclou  unes  partides  que  no  es  preveien  l'any  passat,  que  a  criteri  del  regidor
obliguen a posar-les, però és de dubtós convenciment que una partida d'aquestes es pugui
considerar  endeutament  de  l'Ajuntament,  en  tot  cas  seria  tresoreria,  que  en  qualsevol
moment es pot retornar i per tant no és endeutament, sinó que és allò que gastes i que
l'estàs utilitzant i que ho has de retornar en un futur, i l'altre és que els obliguen a dir que
tenen un endeutament d'un préstec, el qual és una previsió del préstec que demanaran l'any
que ve. La voluntat és executar-lo, però no és cert que avui tinguin aquest endeutament, el
tindran quan demanin el préstec, el concedeixin i comencin a pagar, possiblement al 2016.

Són criteris que han canviat, i per aquest motiu l'endeutament no és d'un 57%, sinó que està
més al voltant del 50%.

Continuen demanant préstecs per destinar-los a algunes inversions. Recorda el que es va
dir en el primer Ple de pressupostos de la legislatura, en què es tirava encara que l'equip de
govern no utilitzava l'ordinari per dedicar-lo a inversions. De no destinar ni 1 € a destinar
aquest any 365.000 €, significa que es va per bon camí i aquesta és la voluntat de l'equip de
govern. 

Treballen  en  el  tema i  el  dia  que  puguin  efectuar  totes  les  inversions  amb ordinari  es
felicitaran,  i  suposa  que  també  l'oposició,  perquè  no  creu  que  canviïn  el  criteri.  Ara  hi
destinen quantitats importants, es demanen menys préstecs, i es rebaixa la càrrega fiscal i
l'endeutament, perquè el pressupost en números generals disminueix en un 0,02%, per tant
no s'incrementa. El deute és menor, i amortitzen molt més deute del que es genera, i sense
tenir en compte el romanent que quedarà a finals d'any, el qual es destinarà a amortitzar
deute, que és el que han anat fent, tal com ha publicat el Ministeri d'Hisenda.

L'Ajuntament va reduir el deute en més de 3.000.000 € del 2011 al 2013. L'equip de govern
treballa en aquesta línia. No fan bandera i no ho volen fer. Reitera que treballen en aquesta
línia i els pressupostos que es porten avui a aprovació estan treballats en aquesta línia de
reduir endeutament i no en incrementar-lo, sinó en rebaixar-lo. És cert que no el deixen a
zero, però treballen en la línia de reduir el deute el màxim possible.

Respecte a la partida de protocol hi ha un increment important perquè no s'ha distribuït com
s'havia d'haver distribuït per cada àrea, la partida que parla d'estudis locals, que normalment
sempre es posava a l'àrea que li corresponia, si era de cultura, d'esports o de l'àrea que fos,
enguany s'han agrupat totes a la partida de protocol, això fa que el programa s'incrementi
bastant més del normal i que si les partides s'haguessin distribuït en les àrees i serveis que
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correspondrien.

Respecte a les partides d'energia elèctrica del camp de futbol i del pavelló, explica que la
interventora fora del  Ple ha comentat  que es miraran,  perquè en algun lloc  han d'estar
aquests diners, i sinó hi fossin es trauran del que sigui sense augmentar el pressupost ni un
euro més. Però segur que els diners s'han consignats en un altre lloc.

Quant al tema de les inversions de Can Cot, van comentar que al 2014 s'hi havien destinat
uns diners i que havien rebut una subvenció de 47.000 € per a la redacció del projecte i és
cert que no està explicitat i detallat que faran inversions a Can Cot, han parlat d'una partida
de 72.000 €. Després, quan es tiri endavant es prendrà la decisió de si tiren endavant Can
Cot, però no està descartat. Ja es va comentar a la Comissió Informativa. Són d'aquells
temes que ha començat en la seva exposició, que com no es poden plasmar amb números
en el pressupost, han agafat el compromís de treballar el tema durant l'any.

Amb el riu Tenes passa el mateix, també van explicar que el riu Tenes en el 2014 tenia una
subvenció de més de 27.000 € i treballen en aquesta línia. Normalment fins que no tenen
gairebé el 100% del que volen executar no les posen en el pressupost, perquè quan arriben
ho executes.

Pel que fa al carrer Major no es tracta d'una capa de rodadura, ni d'un reasfaltament, això
pujaria a l'entorn de 23.000 € o 24.000 € i es dota de 100.000 €, està més treballat i és una
cosa diferent al que ha comentat el NOPP.

Quan es redacti el projecte en parlaran, però avança que no és una capa de rodadura, sinó
que s'executen bastants més intervencions en els dos carrers.

A continuació pren la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Villa, i exposa que el
que no faran serà abstenir-se del servei de psicologia, tot el contrari, desapareix la seva
dotació econòmica del capítol II i passa al capítol I, perquè la intenció de l'equip de govern i
de fet d'aquí a poc sortiran en breu les bases del servei. Per tant es mantindrà el servei de
psicologia. Porten molts anys fent-ho i ara el que no faran serà abstenir-se del servei.

Referent  a la  partida de plusvàlues,  aquesta s'ha  tret  i  l'Ajuntament  ja  no es  fa càrrec,
perquè s'ha aprovat una Llei estatal dient que ja no aplicarà l'esmentat impost a les famílies
que tenen una dació en pagament i no es veuran agreujades per la plusvàlua, per aquest
motiu l'Ajuntament ha tret la partida, perquè ja no s'aplicarà.

Els 6.000 € que s'han consignat és per si sorgís alguna qüestió. Per exemple algun impagat
de guals o escombraries que quedi pendent al ciutadà, si està econòmicament a zero i no
pot afrontar el pagament.

Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i indica que s'havia oblidat de explicar que
respecte a les famílies monoparentals, està inclòs dintre de la partida de subvencions de
l'IBI, amb 30.000 €. A finals d'any que és quan es redacten les condicions d'adjudicació es va
dir de pujar de 60 € a 85 € la modificació per aturats de llarga durada, per aturats, per
jubilats i famílies monoparentals. Si  mira la partida només posa aturats, però els engloba a
tots, perquè després quan es desenvolupen les condicions d'adequació de les subvencions
és quan es posa i continua en peu. Quan arribi el moment dels 60 € es passaran als 85 €.

La presidència indica que en molts dels conceptes es pot veure que la ubicació de la partida
està  en un  altre  indret  o  que  s'han reconvertit  alguns dels  serveis  que es  donaven de
manera externa, com el servei de psicologia, o en algun cas també s'ha comentat el tema de
la contenció del capítol I. Quan es confecciona un pressupost, pràcticament cada any hi ha
paràmetres nous i en aquest cas es demana reservar totes aquelles places que encara que
no s'hagin de cobrir durant l'any es pressupostin, etc.
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Respecte al que comentava el portaveu de CiU, de regularitzar, acabar de donar forma i
endreçar l'àmbit de personal, explica que el que es fa són els reajustaments necessaris, i
tots el que estan al Ple, els ha de donar tranquil·litat que la Direcció de Recursos Humans i
Intervenció els facin i que diguin que aquest és el model i que d'aquesta manera s'ha de
confeccionar  el  pressupost.  independent  de  la  xifra  que  surti,  donen  garanties  que  es
compleix la llei i que estan dins dels paràmetres que es marquen.

Algunes qüestions ja  les han comentat  els  regidors.  En molts temes no han de tenir  la
voluntat de trobar el consens, evidentment del deute sempre parlaran, el que passa és que
és veritat que hi ha una línia descendent clara. Aquest any de tota la legislatura i dels últims
anys, és l'any que es fan més inversions sense préstec i que hi ha una dotació important en
aquest cas d'ordinari.

També s'ha parlat sobre algun aspecte del riu Tenes, que no s'ha contestat, però avança a la
portaveu del NOPP que com ja sap, perquè el tema s'ha tractat en les diferents reunions
mantingudes amb els grups sobre el pressupost municipal, que hi ha una voluntat clara i que
hi ha partides pressupostàries de la mateixa institució i d'òrgans supramunicipals com pot
ser el Consorci del Besós. Que hi ha una partida establerta per al desenvolupament de la
llera del Tenes, no tant del Congost perquè ja l'ha desenvolupat,  amb un camí fluvial.  Li
agradaria el Consorci i les institucions en un futur destinessin inversions importants per a la
millora de el Tenes, des de Montmeló a Sant Quirze de Safaja. Estan absolutament d'acord
que els donaran la possibilitat d'unir pobles per un entorn sostenible i agradable com és la
llera del riu.

La representant del NOPP ha parlat sobre alguns aspectes dels plans d'ocupació, en els
qual coincideixen, ja que han d'intentar dintre de les possibilitats desenvolupar tot el que es
pugui, el que passa que quan es parla de dificultats és cert que amb els plans d'ocupació
durant tota la legislatura s'han trepitjar  constantment un pla d'ocupació amb un altre.  La
bona notícia és que hi ha hagut plans d'ocupació pràcticament continuats un darrere un
altre. S'ha d'intentar donar el millor suport a totes les persones que a més de fer un pla
d'ocupació  i  donar  un  servei  a  la  ciutadania,  que  és  d'agrair,  també s'acompanyi  de la
formació que ajudi a la reinserció activa i a les polítiques actives d'ocupació. En qualsevol
cas hi coincideixen i s'ha de continuar en aquesta línia, en què l'important sobretot és dir que
es  continua  i  que  s'incrementen  les  polítiques  de  suport,  sobretot  en  plans  d'ocupació,
emprenedoria i d'altres.

La presidència continua exposant que en el pressupost s'ha obert una dinàmica interessant
des dels últims anys i cada vegada dóna millors fruits. Es parla, es comparteix experiència,
propostes i s'intenta encabir en el pressupost tot allò que es tracta en les reunions, perquè
com ha dit el portaveu de CiU, mentre més consens i mentre el pressupost reculli més les
opinions de tothom, serà més un pressupost que s'ajusti al que vol la ciutadania.

Respecte a algun comentari efectuat per ICV sobre els préstecs, ha de dir que els préstecs
sempre han tingut el sentit de efectuar inversions al municipi i totes les inversions que s'han
realitzat han donat al llarg de la història equipaments i tot tipus de serveis, que converteixen
Parets en el  poble  que és i  evidentment  la  línia  ha de ser  la  que està  agafant  aquest
pressupost  i  alguns  dels  anteriors  d'intentar  continuar  donant  serveis,  intentar  millorar
l'entorn, i ajustar al màxim la capacitat inversora que per una altra banda, també és cert que
és necessària per part dels diferents pobles i els diferents municipis.

Respecte a les famílies monoparentals és important que quedi clar que el tema s'ha recollit
com també el del servei d'assistència psicològica. En ambdós temes no poden estar-hi més
d'acord. És un servei consolidat al llarg del temps i seria un gravíssim error prescindir-ne,
perquè té un ús més que intensiu i en molts àmbits.
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La presidència indica que és de rebut reconèixer que respecte al treball i la posada en comú
entre els grups i l'equip de govern, amb el que més fructífer ha estat és amb CiU.

Tothom fa esforços, fet que no significa que s'arribin a acords, que no treu que s'ha construit
un camí entre tots el que estan al Ple, i en el cas de CiU en els pressupostos, personalment
com alcalde i en nom de l'equip de govern els agraeix la predisposició demostrada.

S'ha dit una frase amb la qual se sent totalment identificat que és deixar de banda el que els
pot diferenciar i mirar més amb el que poden estar-hi d'acord. Això passa en oposicions i en
governs. En governs miren més què els ajunta que què els separa. Poden tenir diferències
ideològiques, però en el moment de confeccionar un instrument, que ha de ser el que doni
serveis, s'han de posar a disposició de la ciutadania i intentar buscar els màxims acords.
Aquest camí tampoc surt del treball d'un any, sinó des de la confiança i des de la sinceritat i
per acabar vol dir que creu que ningú a posat en dubte, al revés, sinó que s'ha dit que el
treball s'ha fet des de la sinceritat i creu que tothom hi està d'acord, quan s'han assegut ha
estat per escoltar, per rebre propostes, per dir amb el que es podia estar d'acord i amb les
que no podien coincidir, que no treu que aquest sigui un bon camí i la línia que s'ha de
seguir, perquè això converteix que aquests pressupostos acabin sent els pressupostos amb
més consens dels que s'han aprovat com a mínim en aquests legislatura i diria que bastants
més enrere.

És un pressupost que s'aprova amb 12 vots a favor i 5 abstencions, la qual cosa vol dir que
hi ha un treball important de tothom, i que hi ha moltes qüestions en el pressupost amb les
quals hi poden estar d'acord i poques amb les quals hi poden tenir diferències. Aquest esforç
és important que l'hagi fet tothom.

La presidència agraeix la participació ciutadana, ja que és important el que diu la gent, per
reflectir-lo en els pressupostos, i ha estat una participació que ha anat en crescendo any
rere any, fet que demostra que les persones i els ciutadans de Parets hi volen participar.

Agraeix a tots els grups municipals la seva disposició a seure i parlar dels pressupostos, que
tenen molts més punts en comú dels que han tingut mai i agrair la tasca desenvolupada per
l'equip de govern i per l'equip tècnic per tenir els pressupostos, els quals s'aprovaran més
d'hora  que mai,  fet  important  perquè s'havia  intentat  moltes  vegades tenir-lo  al  mes de
novembre, però mai s'havia aconseguit, fet important perquè s'emmarca dins d'un procés
normal i quan un surt de Parets i veu la situació general, aprovar uns pressupostos al mes
de novembre i amb un consens important en la majoria de les accions i de les activitats i
conceptes que surten és positiu i és d'agrair. Gràcies a tothom per la predisposició tinguda.

La presidència matisa que pot haver-hi algun retoc en el pressupost, a causa dels canvis
normatius, i inclús per corregir alguna errada que pugui sorgir fins a l'aprovació definitiva.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions:  5 (NOPP, ICV)

Per tant,

Atès allò que disposen els articles 168 i 169 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  i
concordants del Reial Decret 500/90, sobre aprovació dels Pressupostos Municipals,

Atès el  que disposa la  Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i
Sostenibilitat Financera,
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Vist l’informe d’Intervenció.

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

1.  Aprovar  inicialment el  pressupost  general  i  la  plantilla  de personal  de l'exercici  2015,
segons el següent detall resumit per capítols:

PRESSUPOST CORPORACIÓ PER A 2015

PRESSUPOST D'INGRESSOS PREVISIÓ 2015

CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES 12.454.600,00 
CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES 250.000,00 
CAPITOL III TAXES, PREUS PÚBLICS i ALTRES INGRESSOS 3.025.300,92 
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.611.277,90 
CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 26.006,00 

INGRESSOS CORRENTS 21.367.184,82
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 898.000,00

INGRESSOS DE CAPITAL 898.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 22.265.184,82

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISIÓ 2015

CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL 8.950.034,55 
CAPITOL II DESPESES EN BENS CORRENTS i SERVEIS 8.361.400,80 

FONS DE CONTINGÈNCIES 0,00 
CAPITOL III DESPESES FINANCERES 303.699,44 
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 900.656,62 
CAPITOL V FONS DE CONTINGÈNCIES 680.000,00 

DESPESES CORRENTS 19.195.791,41
CAPITOL VI INVERSIONS 1.263.925,00 
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 12.000,00
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 1.793.468,41

DESPESES DE CAPITAL 3.069.393,41
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 22.265.184,82

2. Publicar l’acord d’aprovació del Pressupost General en el Butlletí Oficial de la província i
exposar  al  públic  per  un  termini  de  quinze  dies  hàbils,  durant  els  quals  els  interessats
podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple municipal. El pressupost
es  considerarà  definitivament  aprovat,  sense  necessitat  de  nou  acord,  si  durant  aquest
període no es presenten reclamacions .

3. Fer tramesa del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d'Hisenda i publicar-ho resumit per Capítols en el Butlletí Oficial de la província.

4.  Publicar  la  plantilla  íntegra  de  personal  de  la  Corporació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5. Fer tramesa de la plantilla a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.
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Plantilla orgànica del personal
Funcionari

Escala/Subescala/Clase/Especialidad/Plaza GrupoA ExtinguirVacanteReservaProvisiónEn Sustit.PosesiónTotal

Hab. Nacional  1  0  0  1  0  0 2

Subescala Secretaria  0  0  0 1  0  0 1

Secretari/ària A10 0 0  0  1  0 1

Subescala Intervenció-Tresoreria  1  0  0  0  0  0 1

Interventor/a A1 0 0 1  0  0  0 1

Administració General  17  0  1  0  2  0 20

Subescala Tècnica  1  0  1  0  0  0 2

T.A.G. A1 0 1 1  0  0  0 2

Subescala Administrativa  14  0  0  0  2  0 16

Administratiu/iva C1 2 0 14  0  0  0 16

Subescala Auxiliar  2  0  0  0  0  0 2

Auxiliar administratiu/iva C2 0 0 2  0  0  0 2

Administració Especial  29  4  6  7  5  0 51

Subescala Tècnica  10  0  0  1  3  0 14

Arquitecte/a tècnic/a A2 0 0 0  0  1  0 1

Enginyer/a tècnic/a industrial A2 1 0 0  0  0  0 1

Clase Tècnica Superior  0  0  0  0  2  0 2

Arquitecte/a A1 1 0 0  0  0  0 1

Economista A1 1 0 0  0  0  0 1

Clase Tècnica Mitja  10  0  0  0  0  0 10

Tècnic/a mitjà/ana en educació A2 0 0 10  0  0  0 10

Subescala Serveis Especials  19  4  6  6  2  0 37

Clase Comeses Especials  3  1  2  1  2  0 9

Tècnic/a Superior de Recursos Humans A1 0 1 0  0  0  0 1

Tècnic/a superior de gestió A1 1 0 0  0  0  0 1

Tècnic/a serveis personals A2 0 0 1  0  0  0 1

Bibliotecari/ària A2 0 1 0  0  0  0 1

Tècnic/a mitjà/ana de serveis socials A2 0 0 1  0  0  0 1

Tècnic/a mitjà/ana de Gestió A2 1 0 0  0  0  0 1

Tècnic/a auxiliar C1 0 0 1  1  0  0 2

Animador/a socio-cultural C2 0 0 0  0  1  0 1

Clase Policia Local  16  3  4  5  0  0 28

Inspector/a A2 0 0 0  0  1  0 1

Sergent C1 0 2 0  0  0  0 2

Caporal C2 0 0 2  0  2  0 4

Agent C2 0 2 14  3  2  0 21

 0 78 7 4 47TOTAL  73
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Plantilla orgánica del personal
Laboral

Convenio/Grupo convenio/Especialidad/Plaza GrupoA ExtinguirVacanteReservaProvisiónEn Sustit.PosesiónTotal

Laborals  89  1  73  2  49  0 214

Grupo convenio Laborals  89  1  73  2  49  0 214

Arxiver/a  0  0  1  0  0  0 A1 1

Periodista  0  0  0  0  3  0 A1 3

Psicòleg/oga  0  0  0  0  1  0 A1 1

T.A.G.  0  0  1  0  0  0 A1 1

Tècnic/a sup. desenv. econòm. i ocupació  0  0  0  0  3  0 A1 3

Arquitecte/a tècnic/a  1  0  1  0  0  0 A2 2

Arxiver/a  0  0  0  1  0  0 A2 1

Educador/a social  0  0  2  0  0  0 A2 2

Enginyer/a tènic/a agricola  1  0  0  0  0  0 A2 1

Insertor/a laboral  1  0  0  0  0  0 A2 1

Professor/a d'escola bressol  10  0  8  0  0  0 A2 18

Professor/a de música  7  1  1  0  1  0 A2 10

Professor/a de primària  18  0  1  0  0  0 A2 19

Tècnic/a de desenvolupament local  0  0  2  0  0  0 A2 2

Tècnic/a ensenyament i ocupació  1  0  0  0  0  0 A2 1

Tècnic/a mitjà/ana de gestió  0  0  0  0  3  0 A2 3

Tècnic/a mitjans de comunicació  1  0  0  0  0  0 A2 1

Tècnic/a participació ciutadana  0  0  1  0  0  0 A2 1

Tènic/a comunicació  1  0  0  0  0  0 A2 1

Treballador/a social  1  0  3  0  0  0 A2 4

Administratiu/iva  0  0  2  0  10  0 C1 12

Auxiliar de biblioteca  3  0  4  0  0  0 C1 7

Auxiliar mestre/a d'escola  10  0  3  0  0  0 C1 13

Delineant  1  0  0  0  0  0 C1 1

Director/a piscina  1  0  0  0  0  0 C1 1

Inspector/a carrer  0  0  1  0  0  0 C1 1

Oficial/a 1ª Manteniment  0  0  0  0  12  0 C1 12

Responsable mitjans comunicació  1  0  0  0  0  0 C1 1

Tècnic/a auxiliar medi ambient  1  0  0  0  0  0 C1 1

Tècnic/a educació infantil  0  0  1  0  0  0 C1 1

Tècnic/a especialista esports  0  0  0  0  2  0 C1 2
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Convenio/Grupo convenio/Especialidad/Plaza

Plantilla orgánica del personal
Laboral

GrupoA ExtinguirVacanteReservaProvisiónEn Sustit.PosesiónTotal

Laborals  89  1  73  2  49  0 214

Grupo convenio Laborals  89  1  73  2  49  0 214

Tècnic/a especialista acollida  0  0  0  0  1  0 C1 1

Tècnic/a especialista joventut  0  0  0  0  1  0 C1 1

Tècnic/a especialista mitjans comunicació  0  0  0  0  4  0 C1 4

Auxiliar administratiu/iva  5  0  8  1  5  0 C2 19

Auxiliar mitjans comunicació  3  0  2  0  0  0 C2 5

Informador/a recepcionista  1  0  0  0  0  0 C2 1

Monitor/a casal cultura  1  0  0  0  0  0 C2 1

Monitor/a natació  2  0  6  0  1  0 C2 9

Monitor/a promoció esportiva  3  0  0  0  0  0 C2 3

Oficial/a oficis  5  0  6  0  2  0 C2 13

Tècnic/a auxiliar de personal  0  0  1  0  0  0 C2 1

Treballador/a familiar  1  0  1  0  0  0 C2 2

Auxiliar neteja  1  0  1  0  0  0 E 2

Conserge  8  0  13  0  0  0 E 21

Peó  0  0  3  0  0  0 E 3

 0 49 2 73 1 89TOTAL  214
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PLACES DE PROMOCIÓ INTERNA 
(COBERTURA AMB EXTINCIÓ D’UN 
NOMBRE EQUIVALENT DE PLACES) GRUP

PLANTILLA
LAB. O
FUNC.

Nº
PLACES

TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ A1 F 1
PERIODISTA A1 L 3
T. SUP. DESENV. ECON. OCUPACIÓ A1 L 3
ARXIVER/A A1 L 1
TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GESTIÓ A2 F 1
TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GESTIÓ A2 L 3
ADMINISTRATIU/IVA C1 F 2
ADMINISTRATIU/IVA C1 L 10
OFICIAL PRIMERA MANT C1 L 12
TECNIC ESP ACOLLIDA C1 L 1
TECNIC ESP. ESPORTS C1 L 2
TECNIC ESP. JOVENTUT C1 L 1
TECNIC/A ESP. MITJANS COMUNIC. C1 L 4
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA C2 L 5
OFICIAL MANTENIMENT  C2 L 1
TOTAL 50

ANY
2015

Nº PLACES
FUNCIONARIS

Nº PLACES
LABORALS TOTAL 

P.I P.I P.I
70 3 167 47 237 50

TOTAL 73 214 287

MOCIONS

9. Moció del grup municipal del PSC en relació a la defensa de les polítiques de lluita
contra la violència vers les dones

Pren la paraula el secretari i llegeix la moció.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció del grup municipal del PSC en relació a la defensa de les polítiques de lluita
contra la violència vers les dones

Exposició de motius

EI 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència de gènere. Malauradament,
aquest any commemorem aquest dia amb la convicció de retrocés en la lluita contra la seva
eradicació per una clara manca de voluntat política.

Aquest desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència de
gènere (Llei Orgànica 2/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra
la Violència de Gènere) impulsada pel darrer govern socialista i que ha estat guardonada
amb una de les mencions d'honor del premi de Polítiques de Futur (Futur Paliey Award
2014) que l'ONU Dones, el Warld Future Cauneil i la Unió Interparlamentària concedeixen a
les millors lleis i polítiques del món que tinguin com a objectiu posar fi a la violència contra
les dones i les nenes. Han ressaltat que aquesta llei és una de les normes més importants i
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eficaces que existeixen per eradicar la violència sexista en tot el món. Una violència que
qualifiquen com una de les formes més generalitzades d'abús contra els  drets humans.
Aquesta llei és la clara mostra que per lluitar contra la xacra de la violència masclista s'ha de
tenir voluntat política, i fer de la lluita contra la violència una prioritat absoluta dels governs.

Cal invertir recursos i esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència masclista.
Una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar contra una xacra que
cada any ens deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes.

Una voluntat política que no tenen ni el govern de l'Estat ni el de Catalunya, que han fet
desaparèixer el principi d'igualtat del discurs polític i  la violència de gènere de les seves
prioritats per fer que torni  a ser un problema privat,  invisible. Estan desmantellant la llei
integral amb contínues retallades pressupostàries i amb reformes legislatives que ataquen
directament la transversalitat i efectivitat de la llei, com la Llei Wert, la fallida reforma de
l'avortament,  o  la  Llei  de  racionalització  i  sostenibilitat  de l'Administració  Local  que farà
desaparèixer  molts  serveis  municipals,  com  els  de  promoció  i  protecció  de  les  dones
(programes d'atenció, punts d'informació, pisos d'acollida per a dones maltractades,...). Tot
això afeblirà més encara la xarxa d'entitats que donen suport a les dones maltractades.

A Catalunya,  la  Llei  5/2008,  de 24 d'abril,  del  dret  de les dones a eradicar  la  violència
masclista, parteix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i designa la
violència masclista com una greu vulneració d'aquests drets i  un impediment perquè les
dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat. La finalitat d'aquesta llei és
establir els mecanismes per contribuir a l'eradicació de la violència masclista que pateixen
les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure
sense cap manifestació d'aquesta violència.

No obstant  això,  el  2014 a Catalunya,  10 dones han estat  assassinades per  les  seves
parelles o ex parelles, xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per violència de
gènere de tot el 2013.

Des del PSC reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra
la violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en els darrers anys.
Perquè  les  polítiques  d'igualtat  d'oportunitats,  educació,  salut,  d'acompanyament  a  la
inserció laboral i les polítiques de suport a les persones amb dependència són innegociables
i imprescindibles per a la justícia social.

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

Dedicar un sentit  record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de
gènere i expressar les seves condolences a les seves famílies i amistats.

Així mateix, manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions de violència masclista,
refermar  el  seu  compromís  amb  les  víctimes  i  declarar  la  tolerància  zero  amb  els
maltractadors.

Per tot això, aquest Ajuntament es compromet a:

1. Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots
els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones en
situacions d'extrema vulnerabilitat.

2. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, enfortir 
la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.

3. Demanar a la Generalitat que avanci en el desplegament de la Llei per a l'eradicació de
la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització del desplegament de la
xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclista,
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així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments de pensions.

4. Demanar a l'Estat que impulsi el desplegament i  l'aplicació de la Llei de Mesures de
Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders públics,
tant locals, com autonòmics i estatals, específicament:

a. Adoptar les mesures que permetin l'aplicació efectiva i el desenvolupament de la Llei
Orgànica  1/2004,  de  28  de  desembre,  de  Mesures  de  Protecció  Integral  contra  la
Violència  de  Gènere,  en  coordinació  amb  els  poders  públics,  locals,  autonòmics  i
estatals.

b. Reposar els fons pressupostaris que han patit retallades.

c. Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència masclista.

d.  Impulsar  la  implantació  dels  mitjans  telemàtics  i  avaluar  aquesta  implantació  en
col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial.

e.  Revisar  i  avaluar  els  protocols  de  coordinació  actuals  per  augmentar  la  seva
eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori.

f.  Avançar  en  una  major  formació  i  especialització  de  tots  els  professionals  que
intervenen davant aquesta violència i garantir que qualsevol modificació que es porti a
terme en les estructures desenvolupades per combatre aquesta violència no perdi la
seva especialització.

g. Garantir el compliment del Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita
contra la violència de la dona i la violència masclista, conegut com el Conveni d'Istanbul.

10. Moció del grup municipal del PSC sobre el dret de remuneració als autors pels
préstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques

Pren la paraula el secretari i llegeix la moció.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció  del  grup  municipal  del  PSC  sobre  el  dret  de  remuneració  als  autors  pels
préstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques

Els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel producte de la
seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d’accés a la cultura a tota la ciutadania.

Per imperatiu legal, l’Estat està obligat, com ho han fet ja la pràctica totalitat dels països de la
Unió Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva europea (Directiva 2006/115/CE, una
norma referent a la implantació del cànon per préstec bibliotecari.

Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir present la doble funció de compensació
als creadors i la de facilitar l’ accés a la cultura. L’existència dels dos drets és compatible, fets pel
qual  correspon  a  les  administracions  públiques  competents  l’establiment  de  mecanismes  i
fórmules que els garanteixin. 

La legislació europea és legítima i coherent. Sense autors no hi ha cultura i el dret a percebre
remuneració pel seu treball ha de ser protegit i promogut des de les institucions comunitàries.
Com  també  és  evident  que  les  biblioteques  públiques  municipals  desenvolupen  un  paper
essencial i indispensable en la formació i l’equilibri social i cultural. A més cal considerar que la
indústria  del  llibre  suposa  el  38,1% del  total  de  l’ aportació  al  PIB  de  la  cultura  i  que  les
biblioteques són un estímul a aquest sector industrial, greument afectat per la crisi econòmica. 

La majoria dels països europeus, han considerat el cànon fonamentalment una política de suport
a les literatures i  cultures  del  país  i,  en aquest  sentit,  és assumit  pels  governs nacionals  o
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regionals. En canvi, la transposició que Espanya fa de la directiva situa el cànon en els titulars
dels serveis que, després de l’ aplicació de les excepcions previstes, són en el nostre país els
ajuntaments. 

El cànon no es cobra a les persones usuàries de les biblioteques. El paguen les administracions
públiques. En aquest sentit el decret preveu que hi pugui haver mecanismes de cooperació entre
l’Administració General de l’ Estat, les Comunitats Autònomes i les corporacions locals. 

En el cas dels municipis i entitats supramunicipals de Catalunya, cal tenir en compte l’esforç que
han fet i fan en el foment de la lectura pública. No es pot demanar, doncs, que aquestes entitats
assumeixin també el cànon per préstec bibliotecari.

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

1.  Instar  els  Govern  de  l’Estat  espanyol  i  al  de  la  Generalitat  a  que  incorporin  en  els
pressupostos de l’exercici 2015 una partida específica suficient que permeti cobrir el cànon per
préstec bibliotecari de les biblioteques municipals.

2. Instar els Govern de l’estat espanyol a recuperar els objectius i els mecanismes de cooperació
previstos en el “Plan de Fomento de la Lectura”, en el programa d’adquisició i millora de les
col·leccions de les biblioteques públiques del país i formulat amb la cooperació de la Generalitat,
en l’ àmbit de Catalunya.

3. Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol i al de la Generalitat de Catalunya.

11. Moció del grup municipal del PSC en defensa i suport als clubs esportius de bases

Pren la paraula el secretari i llegeix la moció.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions:  2 (PP)

Per tant,

Moció del grup municipal del PSC en defensa i suport als clubs esportius de bases

L’Esport  està  ara  més  amenaçat  que  mai.  Les  mesures  en  matèria  esportiva  que  està
adoptant el Govern de l’Estat, en un intent de complir  amb els seus objectius electorals,
recaptatoris  i  pressupostaris,  estan  posant  en  perill  la  supervivència  de  clubs  i  entitats
esportives, així com la permanència en aquestes d’entrenadors, esportistes i professionals
que  volen  aportar  la  seva  experiència  i  formació  al  col·lectiu  d’una  manera  altruista  i
voluntària realitzant una magnifica tasca al voltant de l’Esport de base.

En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han hagut
d’afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 al 21% per
l’ús  d’instal·lacions  esportives.  Alhora,  les  amenaces  de  la  imposició  de  la  Llicència
Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, limitar greument
els  ingressos  de  les  federacions  catalanes,  augmentar  els  costos  dels  esportistes  que
vulguin competir  i  envair,  una vegada més, les competències autonòmiques,  en aquesta
ocasió en matèria esportiva.

Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix com a
conseqüència  de  la  crisi,  hem  de  sumar-hi  la  següent:  a  partir  de  1  de  novembre,  el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social  iniciarà una campanya que, sota la denominació
“Regularización laboral de la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin
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ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència de l’esport de base. Aquesta última
mesura es converteix en una amenaça sense precedents i llença pel terra el magnífic treball
i la insubstituïble funció que realitzen centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de
lucre.

El què hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat esportiu
sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i imprescindible en els
clubs i associacions esportives catalanes i de l’Estat Espanyol, de la mateixa manera que la
resta de països de la Unió Europea. 

La  voluntat  del  Govern  és  rebaixar  aquesta  tasca altruista  a  una  relació  exclusivament
laboral, cosa què, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les despeses derivades
de la pràctica esportiva de base casi en un 50%; eliminant de cop la important funció social
d’interès general que realitzen els clubs esportius de base i en gran mesura, abocant-los a
l’empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts d’ells.

L’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i  l’escletxa
social en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la població l’accés al seu
dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.

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

1. Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa una
nova  moratòria,  i  revisin  el  pla  d’inspeccions  massives  a  l’esport  de  base  que  ha  de
començar l’1 de novembre de 2014, i què ha estat considerat en el sector com una causa
general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hagi causa objectiva que
ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures.

2. Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular
convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les entitats
esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, d’acord amb
la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, alhora que
no exclogui a ningú per la seva situació; així també, proposar les mesures oportunes per
assegurar el manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat esportiu, que realitza una
tasca altruista i la compensació econòmica de la qual per les despeses ocasionades per
l’activitat que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a salari.

3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb participació de
les  federacions  esportives  i  el  teixit  associatiu  del  sector,  a  acordar  un  Pla  de  Suport
Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents de serveis que
realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre..

4. L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del municipi, i
les acompanyarà amb els  recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si  la
situació particular ho requereix.

5. Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya, a
la Federació de municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya i als grups
parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya.

12. PRECS I PREGUNTES

12.1. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que els han arribat dues
queixes del recentment acabat aparcament del cementiri, que es veu que com a mínim s'han
aixecat en un parell de llocs l'asfalt o la capa que es va posar.
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12.2. El  senyor  Martí  pregunta  pel  temps d'execució  de  la  coberta  de  la  pista  de  Can
Butjosa, perquè no sap si hi ha problemes amb una grua.

12.3. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i explica que ha començat la
temporada de la poda de l'arbrat i  alguns veïns,  sobretot de la zona de l'Eixample,  han
comentat que la poda es fa de vegades de forma mal feta i hi ha arbres que queden molt
malmesos després de la retallada de branques. Sembla ser que la gent no està contenta
perquè veuen que es fan autèntiques escabetxines a segons quins arbres.

Prega que prenguin nota d'aquests fets i que s'adverteixi a qui s'encarrega del servei que no
s'ha d'anar a preu fet, sinó amb una certa cura a l'hora d'efectuar els treballs. No cal dir que
aquests fets suposen la caiguda de fulles i la seva recollida.

Com anècdota pot explicar que venint cap aquí, una mica més i es fot de lloros perquè havia
un munt de fulles i no ha vist una petita alçada que hi havia al terra i ha estat a punt de caure
i fer-se mal.

Prega que es vagi amb compte i que el servei es faci ràpid, ja que l'any passat va anar molt
bé i s'ha de continuar en aquesta línia. El tema de les fulles és brutal al municipi, com tots
saben.

12.4. El senyor Folguera explica que han rebut queixes d'algun veí pel que fa al tema de la
recollida d'animals morts, ja que es veu que ha trucat per demanar un servei i el servei no
s'ha efectuat amb la premura que s'hauria de donar, tenint en compte la sensibilitat que hi
ha.  S'ha  consignat  una  partida  de  45.000  €,  per  aquest  preu  la  resposta  ha  de  ser
immediata, i el que no poden fer és que l'animal no es reculli amb qualsevol tipus d'excusa,
que en definitiva està allà tirat i que fa mal a la vista a molts veïns. Per aquest import no hi
ha excusa que valgui i el servei s'ha de fer ràpid i bé.

12.5. El senyor Folguera exposa que en el tema de la sanció dels bancs que tenen pisos
buits, li consta que altres municipis han obert sancions i pregunta si l'Ajuntament ha obert
algun expedient amb referència a aquest assumpte, ja que l'Ajuntament es va comprometre
en el seu moment a sancionar-los.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i indica que
recullen tots els precs, i que revisaran l'aparcament del cementiri i que respecte a la recollida
de les fulles, explica que Parets té més de 7.000 arbres a la via pública i quan arriba la
tardor  cauen  moltíssimes  fulles.  El  servei  ja  es  presta  amb agilitat,  però  la  caiguda  és
constant i no cauen en un sol dia i quan a més a més hi ha humitat i plou com avui és
perillós. S'hi està a sobre i continuaran treballant. 

A més de la poda s'ha contractat la neteja i la recollida, i els carrers han de quedar nets.
Insistiran que es recullin les fulles constantment, però hi ha llocs que es recullen pel matí i al
matí següent tornen a haver-hi i les màquines a vegades no passen cada dia, encara que
tenen una periodicitat que s'augmenta en aquests dies, i en un municipi com Parets amb un
gran nombre d'arbres és un període de petit patiment.

Sobre la recollida d'animals, si el senyor Folguera sap els casos seria bo que li digués per
tenir dades concretes i parlar amb els tècnics. Coincideix en el fet que si hi ha un animal al
carrer s'ha de retirar al més aviat possible.

Respecte a la sanció als bancs, és un tema que es va incorporar a les Ordenances, o sigui
qui  hi  ha la  voluntat  de treballar  en aquesta línia,  però les esmentades Ordenances no
entraran en vigor fins a l'1 de gener, llavors es començarà a treballar en aquesta línia i a
aplicar-les.

La presidència explica que es va nomenar una comissió executiva que està treballant des de
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diferents àmbits i com a encàrrec transversal diferents departaments tècnics treballen només
amb la casuística per poder fer-lo efectiu en el moment que sigui d'aplicació.

El senyor Juzgado explica que quan al temps d'execució de la pista de can Butjosa hauria
d'estar acabada el proper mes, però creu que s'acabarà al gener, sinó s'endarrereix més.
Les obres han coincidit en època pluja, i en una no correcta organització i programació de
l'empresa. Evidentment s'està fent un seguiment i no efectuaran res fins al final de l'obra i
quan  s'acabi  prendran  les  mesures  que  calguin  i  miraran  l'endarreriment,  per  a
penalitzacions, però ara no ho faran, perquè l'Ajuntament vol que s'acabi l'obra al més aviat
possible.

La  presidència  indica  que  si  hi  ha  alguna  pregunta  que  no  s'ha  contestat,  aquesta  es
respondrà per escrit.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
L'alcalde El secretari accidental

Sergi Mingote Moreno Enric Acero Casas
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