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

Sessió núm.: PLE2014/4
Caràcter: Extraordinari
Data: 29 d'abril de 2014
Horari: 19:30 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 GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Acordar,  si  procedeix,  la  fixació  de  dos  festius  addicionals  d'obertura  comercial
autoritzada per als anys 2014 i 2015.

3. Donar  compte  de  la  liquidació  del  pressupost  de  l’exercici  2013  del  Patronat
Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès.

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de
Parets del Vallès.

5. Donar compte de l'informe trimestral relatiu al compliment de la Llei  de morositat,
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del quart
trimestre de 2013.
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Secretaria General

6. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 2/2014.

7. Donar compte de la contractació de personal temporal per via urgència.

8. Aprovar,  si  procedeix,  la  modificació  puntual  del  Conveni  Laboral  i  el  Pacte  de
Condicions de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en relació als ajuts socials.

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 20 de març de 2014.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Acordar, si procedeix, la fixació de dos festius addicionals d'obertura comercial
autoritzada per als anys 2014 i 2015

Pren la paraula la regidora de Comerç, la senyora Martínez, i llegeix la proposta d'acord, que
proposa  acordar  els  dos  dies  festius  addicionals  d'obertura  comercial  autoritzada  en
diumenges i dies festius, en el municipi de Parets del Vallès per als anys 2014 i 2015, que
siguin els següents:

•  2014: 14 i 28 de desembre
•  2015: 13 i 27 de desembre

Intervé el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i indica que el seu grup votarà a favor, ja que
qualsevol iniciativa que sigui per potenciar i treballar per al comerç, i més si es presenta de
forma  consensuada  per  totes  les  parts  interessades,  l'únic  que  poden  fer  és  ajudar  i
empènyer i en aquest sentit votaran a favor. 

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que ja saben la discrepància
del seu grup respecte al tema dels horaris comercials. 

Aquest acord tracta sobre decidir  els dies concrets que coincideixen precisament amb la
campanya de Nadal. Només es tracta d'això, però ICV amb aquesta qüestió sempre ha estat
crític, sobretot per l'afectació que té en els petits comerços i en el cas de Parets, afectat ara
mateix pel comerç de gran superfície que es troben de nou, ja que abans això no ho tenien.

No han tingut l'oportunitat de reunir-se tampoc amb l'Associació de Comerciants que és el
que li hagués agradat. A partir d'ara en aquests mesos en endavant ICV es reunirà amb ells
per parlar i saber realment què pensen, si estan d'acord amb els dos dies d'obertura, perquè
al principi de l'acord s'ha dit que sí, però tampoc saben si és majoritari o si algun comerç es
nega per no ser compatible amb la seva conciliació familiar, i tota la complexitat que com
saben es dóna a la Roca del Vallès i que en definitiva afecta bastant al comerç petit, pels
motius exposats ICV s'absté,  perquè són crítics amb aquesta qüestió i  tenen interès en
treballar de prop amb l'Associació de Comerciants per saber la realitat del municipi, tenint en
compte que ho estan passant molt malament.

La regidora de Comerç, la senyora Martínez, explica que els dies els marca la Generalitat i
sinó s'obren aquests dos dies, els quals s'han consensuat pels comerciants, la Generalitat
dóna dos dies més al mes d'agost. Creu que no té gaire sentit  per al municipi  obrir dos
diumenges a l'agost. Suposa que en altres municipis més turístics i amb més afluència els
caps de setmana els va millor obrir a l'agost, però aquí a Parets no, per aquest motiu els
comerciants van decidir que preferien obrir al mes de desembre perquè totes les botigues
obren els esmentats dies.

Reitera que els dies s'han consensuat i de totes maneres remarca que no és obligatori obrir.
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Qui no vulgui no obrirà. És elecció de cada comerç el fet d'obrir o no el seu establiment. No
és una obligació.

El  senyor  Folguera,  d'ICV,  indica  que abans ha sentit  que havien  tingut  l'oportunitat  de
reunir-se amb l'Associació de Comerciants, però es tracta d'escollir els dos millors dies. ICV
només volia fer la menció que davant de la dificultat que té el municipi de Parets en el tema
del  comerç al  seu grup li  hagués agradat  consensuar la proposta amb ells per saber si
realment volen obrir.

Entén que aquests dos dies s'han d'obrir perquè una de les consultes efectuades al secretari
era si  l'Ajuntament tenia potestat o no per decidir  si obrir,  però sembla ser que aquesta
potestat no existeix i la Generalitat diu que s'obri i a més si hi havia de ser a l'agost i s'ha
canviat al desembre...

La  senyora  Martínez  indica  que  els  dies  s'han  consensuat  amb  les  associacions  de
comerciants.

El senyor Folguera pregunta si li parla de deu persones, d'una persona.

La  senyora  Martínez  respon  que  ella  només  ha  de  parlar  amb  els  presidents  de  les
associacions, perquè són els encarregats de les seves assemblees i decideixen amb qui es
volen reunir. A ella només li han d'arribar els dos presidents, els dos delegats que han vingut
com a interlocutors de l'Associació de Comerciants i aquests dos hi eren, per tant ells ho han
consensuat amb els seus associats.

El senyor Folguera pregunta si han vingut els de la nova associació de comerciants o els de
les dues antigues, perquè hi ha hagut una modificació.

Intervé la presidència i indica que només hi ha dues associacions actualment.

El senyor Folguera matisa que passen a ser una, que la notícia és aquesta.

La presidència manifesta que de notícies hi ha moltes i ell també llegeix els diaris i ha de dir
que actualment s'aprova un punt de Ple que es basa en una notícia que és una realitat. La
reunió hagués estat impossible sinó hagués estat amb les dues associacions actuals, que
són les que  hi ha en aquests moments.

En un altre òrgan de debat, que no és el Ple, es podria dir si és bo o no que s'associïn en
una.  Ell  creu que es  bo,  però en qualsevol  cas la  reunió  s'ha mantingut  amb les  dues
associacions de comerç, s'han consensuat els dies i més enllà d'això s'entén la reflexió del
regidor d'ICV, i que les explicacions de la regidora són prou clares.

Va haver-hi una proposta d'una gran superfície, sinó s'equivoca, però s'ha desestimat i s'han
aprovat els dies consensuats amb les dues associacions. Aquesta és una mica la conclusió
del punt.

El senyor Folguera, d'ICV, explica que Parets Connecta, que és una eina de l'Ajuntament, va
publicar que l'entitat ja estava en marxa i que s'havia aprovat en aquests dies de festa, però
el Ple no estava realitzat, per tant no s'entén gaire, simplement és això.

La presidència remarca que a ell a dia d'avui li consta que hi ha dos presidents de dues
associacions,  que  són  les  que  han  existit  des  de  fa  moltíssims  anys,  i  que  les  dues
associacions són les que s'han reunit el dia en què s'ha tractat aquest punt. Més enllà d'això,
si  l'Associació  canvia  el  format  d'estructura  jurídica  o  l'estructura  associativa  de  les
associacions,  les  properes  reunions  es  mantindran  amb  el  que  es  constitueixi,  i  serà
benvingut  qualsevol  tema  que  decideixin  les  mateixes  associacions,  per  part  de  tot  el
consistori.  Quan es constitueixin ja es comentarà, però de moment no ho està. Quan ho
estigui encara serà més fàcil  per l'Ajuntament perquè serà un únic interlocutor dintre del
comerç del municipi.
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Les votacions són les següents:

Vots a favor: 16 (PSC, NOPP, CIU, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions: 1 (ICV)

Per tant,

Relació de fets

La Llei  3/2014,  de 19 de febrer,  d’horaris  comercials  i  de mesures  per  a determinades
activitats  de promoció,  determina que el  nombre màxim de diumenges i  festius  que els
establiments comercials poden romandre oberts durant l'any és de vuit.

Així mateix preveu que cada ajuntament fixi dos dies festius addicionals per al seu àmbit
territorial municipal, els quals s'han de comunicar al Departament competent en matèria de
comerç.

En  aquest  sentit,  l'Ordre  EMO/36/2014  estableix  els  festius  següents  amb  obertura
comercial autoritzada per al 2014 i 2015:

- Festius d’obertura autoritzada durant el 2014:
• 5 i 12 de gener
• 6 de juliol
• 12 d’octubre
• 1 de novembre
• 6, 8 i 21 de desembre

- Festius d’obertura autoritzada durant el 2015:
• 4 i 11 de gener
• 5 de juliol
• 12 d’octubre
• 1 de novembre
• 6, 8 i 20 de desembre

Per  tal  d'establir  aquests dos dies  festius addicionals  d'obertura comercial  autoritzada  a
Parets  del  Vallès,  així  com la  possibilitat  de  substituir  un  dels  dies  festius  fixats  per  la
Generalitat per l'obertura el dia 28 de juliol,  el Servei de Comerç  i representants del Sector
comercial,  reunits  en  data  1  d'abril  de  2014  van  consensuar  la  proposta  de  les  dates
següents, i es va desestimar la modificació del dia festiu d'obertura:

• 2014: 14 i 28 de desembre
• 2015: 13 i 27 de desembre

Fonaments de dret

D’acord amb l’article 1.2. c)  de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i l'article
6 de l'Ordre EMO/36/2014 del calendari d'obertura dels establiments comercials per als anys
2014 i 2015, els ajuntaments han de comunicar abans del 31 de maig els dos dies festius
addicionals d'obertura comercial autoritzada.

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

1. Acordar  que  els  dos  dies  festius  addicionals  d'obertura  comercial  autoritzada  en
diumenges i dies festius, en el municipi de Parets del Vallès  per als anys 2014 i 2015, són
els següents:

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                                                                                                                     4/29



Secretaria General

- 2014: 14 i 28 de desembre
- 2015: 13 i 27 de desembre

2. Notificar  el  present  acord al  Departament  d'Empresa i  Ocupació  de la  Generalitat  de
Catalunya, i a les associacions comercials del municipi.

3.  Donar  compte  de  la  liquidació  del  pressupost  de  l’exercici  2013  del  Patronat
Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès

Pren la paraula del regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i dóna compte de l'acord adoptat
per la Junta de Govern del dia 3 d'abril de 2014, en què es van aprovar les liquidacions del
pressupost del Patronat Municipal d'Ensenyament i de l'Ajuntament.

Pel  que  fa  a  la  liquidació  del  pressupost  del  Patronat,  es  tanca  amb  un  resultat
pressupostari, sense ajustar, amb uns drets reconeguts de 3.308.914,67 € i unes obligacions
reconegudes  netes  de  3.030.132,15  €,  amb  un  resultat  pressupostari  sense  ajustar  de
278.782,52 € i  un resultat  pressupostari  ajustat,  una vegada incrementat  amb despeses
financeres  procedents  del  romanent  de  tresoreria,  desviacions  financeres  negatives  o
desviacions  financeres  positives,  en  total  uns  ajustos  de  57.651,56  €,  amb  un  resultat
pressupostari ajustat de 336.434,08 €.

Respecte al romanent de tresoreria a 31 de desembre, tanca amb els conceptes de fons
líquids, drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament, amb un romanent
de tresoreria de 553.328,09 € i una vegada aplicada la Llei de sostenibiblitat financera amb
una provisió de saldo de dubtós cobrament i un excés de finançament afectat, queda un
romanent de tresoreria a 31 de desembre per a despeses generals de 426.007,71 €.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que de fet es tracta d'un donar
compte i els números que es presenten són molt per sobre, molt bàsics i molt resumits per
debatre i aprofundir en les pròpies liquidacions es va crear una comissió, que és la Comissió
Especial de Comptes, per aquest motiu no entrarà a valorar el tema, perquè ja ho farà en el
seu moment, però sí que aprofita per fer un prec i demanar, si us plau, que enguany la
Comissió Especial de Comptes es creï tal com regula el propi Reglament orgànic municipal, i
els grups tinguin els números amb el suficient temps i la suficient antelació per treballar-los,
desenvolupar-los  i  analitzar-los  i  que no torni  a  passar  com l'any  passat  que en el  Ple
pròpiament d'aprovació no van tenir ni tan sols la capacitat de poder posicionar-se, perquè
no havien tingut temps material d'analitzar i treballar els números.

Intervé el  regidor  d'Hisenda,  el  senyor  Juzgado,  i  exposa que en tot  cas tal  com es va
comentar en la Comissió Informativa, tant per la part política o de l'equip de govern, com va
expressar la interventora, ja hi havia la voluntat d'avançar la Comissió Especial de Comptes
per tenir més temps per estudiar els números.

Els membres del plenari prenen coneixement de l'acord de la Junta de Govern de 3 d'abril
de 2014, següent:

“Aprovar  la  liquidació  del  pressupost  de  l'exercici  del  Patronat  Municipal
d'Ensenyament de Parets del Vallès

Relació de fets

Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del Pressupost de
l’exercici de 2013 del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès.

Atès l’informe de la Interventora de Fons.
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Fonaments de dret

Atès allò que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals i l’art. 93 del Reial Decret 500/1990,
que desenvolupa el capítol I del títol sisè de l’esmentada Llei.

Atès  que  la  competència  per  a  l’aprovació  de  la  liquidació  dels  pressupostos  ha  estat
delegada per l’Alcalde-President a la Junta de Govern.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

1. Aprovar  la  liquidació  del  Pressupost  de  l’exercici  de  2013  del  Patronat  Municipal
d’Ensenyament de Parets del Vallès, el resum de la qual és la següent:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

CONCEPTES DRETS
RECONEGU

TS NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

1. Total operacions no financeres
3.308.914,67 3.030.132,15

2. Actius financers 0,00 0,00
3. Passius financers 0,00 0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE 
AJUSTAR (1+2+3) 3.308.914,67 3.030.132,15 278.782,52
4. Despeses finançades amb RT per a despeses generals 42.446,38
5. Desviacions de finançament negatives 28.610,47
6. Desviacions de finançament positives 13.405,29
AJUSTOS (4+5-6) 57.651,56
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 336.434,08

ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2013

1.- FONS LÍQUIDS 99.923,81
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 1.386.601,29
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 933.197,01
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 553.328,09
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 103.265,30
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 24.055,08
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III) 426.007,71

2. Donar compte en el proper Ple que es celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord amb
allò  que disposa l’art.  193.4 del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  pel  qual
s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals.

3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’estat i a la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’art. 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.”
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4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de
Parets del Vallès

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i exposa que la Junta de Govern en
data  3  d'abril  de  2014  va  aprovar  la  liquidació  del  pressupost  de l'Ajuntament,  amb un
resultat pressupostari, sense ajustar, amb uns drets reconeguts de 20.010.038,91 €, amb
unes obligacions reconegudes netes de 19.495.675,93 € i per tant un resultat pressupostari,
sense ajustar de 514.362,98 €.

Una vegada arriben al resultat pressupostari i  s'incorporen les despeses finançades amb
romanent de tresoreria, desviacions de finançament negatives i positives, van a uns ajustos
totals de 2.329.446,85 €, amb un resultat pressupostari ajustat de 2.843.809,83 €, que per
fer un símil amb l'empresa privada, és el compte de beneficis, i el romanent de tresoreria de
l'Ajuntament  a 31 de desembre de 2013,  una vegada aplicats  els fons líquids,  els drets
pendents  de  cobrament,  les  obligacions  pendents  de  pagament,  dóna  un  romanent  de
tresoreria de 7.125.845,94 €, i fent les provisions que toquen per la Llei de morositat per
saldos  de  dubtós  cobrament  i  excés  de  finançament  afectat,  al  final  es  tanca  amb  un
romanent positiu de tresoreria per a despeses generals de 3.921.593,13 €.

Els membres del plenari prenen coneixement de l'acord de la Junta de Govern de 3 d'abril
de 2014, següent:

“Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici de l'Ajuntament de Parets del Vallès

Relació de fets

Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del Pressupost de
l’exercici de 2013 d’aquest Ajuntament.

Atès l’informe de la Interventora de Fons.

Fonaments de dret

Atès allò que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals i l’art. 93 del Reial Decret 500/1990,
que desenvolupa el capítol I del títol sisè de l’esmentada Llei.

Atès  que  la  competència  per  a  l’aprovació  de  la  liquidació  dels  pressupostos  ha  estat
delegada per l’Alcalde-President a la Junta de Govern.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

1. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2013 de l’Ajuntament de Parets del
Vallès, el resum de la qual és la següent:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

CONCEPTES DRETS
RECONEGUTS

NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

1. Total operacions no financeres 19.935.584,17 16.593.573,94
2. Actius financers 0,00 0,00
3. Passius financers 74.454,74 2.902.101,99
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE
AJUSTAR (1+2+3) 20.010.038,91 19.495.675,93 514.362,98
4. Despeses finançades amb RT per a despeses generals 1.546.914,27
5. Desviacions de finançament negatives 1.127.293,75
6. Desviacions de finançament positives 344.761,17
AJUSTOS (4+5-6) 2.329.446,85
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.843.809,83
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ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2013

1.- FONS LÍQUIDS 3.177.908,98
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 7.929.253,98
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 3.981.317,02
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 7.125.845,94
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 2.165.393,59
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 1.038.859,22
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III) 3.921.593,13

2. Donar compte en el proper Ple que es celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord amb
allò  que disposa l’art.  193.4 del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  pel  qual
s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals.

3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’estat i a la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’art. 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.”

5. Donar compte de l'informe trimestral relatiu al compliment de la Llei de morositat,
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del quart
trimestre de 2013

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i dóna compte del quart trimestre de
2013 de l'estat d'execució de la Llei de morositat, amb una previsió inicial d'ingressos de
l'Ajuntament de 4.332.684,01 €, i s'arriba a una previsió definitiva de 23.482.883,31 € i uns
drets  líquids  nets  de  liquiditat  de  20.010.038,91  €,  amb  una  recaptació  líquida  de
17.638.759,21 € i un pendent de cobrament a 31 de desembre de 2.371.279,70 €.

Pel que fa a les despeses del trimestre, començarà per uns crèdits inicials de 19.150.199,30
€, les mateixes modificacions que en els ingressos de 4.332.684,01 €, que fan uns crèdits
totals de 23.482.883,31 € amb unes obligacions de despesa reconeguda de 19.495.675,93
€, amb uns pagaments líquids efectuats de 17.636.785,74 €, i per tant amb un pendent de
pagament d'1.858.890,19 €.

Quant a la liquidació del mateix període del Patronat Municipal d'Ensenyament, la previsió
inicial dels ingressos era de 3.208.423,36 €. Aquí les modificacions han estat menors, de
276.802,01 € i una previsió definitiva de 3.485.225,37 €, amb uns drets liquidats nets de
3.308.914,67 €, una recaptació líquida de 2.321.234,45 € i un pendent de cobrament de
987.680,22 €.

Respecte  a les  despeses  del  Patronat,  el  crèdit  inicial  és la  mateixa  quantitat  que dels
ingressos perquè ha de quadrar, i per tant són de 3.208.423,36 €, amb unes modificacions
de 276.802,01 €, i uns crèdits totals de 3.485.225,37 €, amb unes obligacions reconegudes
de 3.030.132,15 € i amb uns pagaments líquids efectuats de 2.923.028,70 €, i queda un
pendent de pagament a 31 de desembre de 107.103,45 €.

Pel que fa al pendent de cobrament de transferències i subvencions d'altres administracions
de l'exercici corrent i d'exercicis tancats, en general de totes les administracions, s'acaba
l'exercici amb un total pendent de cobrament a 31 de desembre de 3.250.693,50 €. Si es
desglossa  el  pendent  de  cobrament,  en  transferències  i  subvencions  de  la  Generalitat
d'aquest  exercici  i  d'exercicis  anteriors  tancats  el  total  de  la  Generalitat  pendent  de
cobrament és de 2.889.930,13 €. O sigui dels 3.250.000 €, 2.889.930,13 € estan pendents
de  cobrament  de  la  Generalitat,  en  vies  subvencions,  via  FEDER,  PUOSC  i  de
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transferències corrents també, com els temes de personal o de les escoles bressol.

Quant a l'arqueig de caixa a 31 de desembre es tanca amb 3.270.008,97 €. A l'exercici
anterior s'havia tancat amb 3.194.892,53 €, que vol dir que mantenen un arqueig de caixa
similar durant tot l'any.

Respecte a la informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol que, estableix mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials corresponent al quart trimestre de 2013, i
amb dades entregades a 31 de gener de 2014, lliurades al Ministeri, quant a les factures de
l'Ajuntament,  el  període mitjà de pagament és de 46 dies.  Són els mateixos dies que el
trimestre anterior. El període mitjà del pendent de pagament en aquesta mateixa data és de
27 dies.

Pel  que fa al  Patronat,  el  període mitjà  de pagament  és de 56 dies.  Aquí  els  dies  són
quelcom superior al de l'últim trimestre, que era de 43 dies i el període mitjà del pendent de
pagament excedit de 47 dies.

I acabant l'any, les factures registrades entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre, i no
tramitades a 31 de gener de 2014, queda un pendent de 7 factures de l'Ajuntament, i un
pendent de 6 factures del Patronat. L'import de les 7 factures de l'Ajuntament és de 3.914,99
€ i del Patronat de 6.553,63 €.

El  senyor  Juzgado continua explicant  que les obligacions trimestrals de subministrament
d'informació al Ministeri d'Informació obligacions de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,
previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera,  corresponent  al  quart  trimestre  de  2013,  dades  estimades  de  liquidació  de
l'exercici de 2013, a 31 de gener de 2014, que és en la data en què es lliura al Ministeri, la
corporació  compleix  amb  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària.  La  corporació  també
compleix  amb  l'objectiu  de  la  Regla  de  la  despesa  i  a  31  de  desembre  té  un  nivell
d'endeutament de 10.539.949,52 €, inferior al 60% i molt per sota del 75% d'endeutament
permès per la Llei.

Després de l'exposició del regidor d'Hisenda, pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor
Martín, i indica que el seu grup valora positivament l'informe, però amb certes reserves. El
valoren positivament perquè no estan sotmesos a la Llei d'estabilitat  pressupostària, que
dicta el govern central, fet que sempre és positiu, però tenen reserves perquè és evident que
l'Ajuntament  està dintre del termini  de pagament a proveïdors, però hi  ha un conjunt  de
factures amb imports petits, que no superen de mitjana els 600 €, que estan per sobre dels
60 dies, i en aquest sentit l'Ajuntament hauria de treballar per ser més àgil en el pagament
d'aquestes factures. Que vagi per endavant que d'on venen en aquests gairebé tres anys a
dia d'avui s'ha fet molta feina, s'ha treballat bé, però encara hi ha recorregut per millorar.

Respecte al Patronat, passa el mateix, però no es parla de 46 dies, sinó de 56. Tot això pel
que fa referència a l'informe de morositat.

A CiU li fa mal els 10.539.949,52 € de deute, tot i complir amb la Llei, i voldrien que es
reduís dins del possible. 

Un tema que els ha sorprès negativament fa referència al capítol I, de sous i salaris dels
treballadors de l'Ajuntament, que s'ha incrementat d'una manera important. CiU esperarà a
què l'equip de govern presenti els números i doni les explicacions pertinents. Reitera que es
tracta d'un increment molt important.

En el capítol II, de despeses amb béns i serveis, hi ha un increment de 262.000 €, i es tracta
de gent  que treballa  per  l'Ajuntament,  via  capítol  II.  És  una manera indirecta,  però són
treballadors pràcticament de l'Ajuntament, i són uns 800.000 €. Així com el capítol s'havia
contingut, més o menys, els dos anys anteriors, aquest any s'ha disparat.
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El regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, indica que en la Comissió Especial de Comptes
s'explicarà el tema detalladament, però indica que no és així, ja que estan obligats per llei i
no  es  pot  incrementar  el  capítol  I,  per  aquest  motiu  explicaran  els  números  més
detalladament, i remarca que no han augmentat la partida del capítol I, ja que per llei estan
obligats a no incrementar-la.

Respecte  al  tema  de  les  factures  i  tal  com  va  explicar  la  interventora  a  la  Comissió
Informativa, és una casualitat que 7 factures siguin dels imports més baixos, ja que no les
escolleixen am un valor o un import per endarrerir-les. L'important és que només hi hagin 6 o
7 i la voluntat de l'equip de govern és de reduir-les i que algun dia no hi hagi cap.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i respecte a la insistència que es fa sempre
amb el tema dels terminis, ha de dir que la interventora l'altre dia va comentar la possibilitat
d'incrementar el termini en 30 dies més a més dels 60 dies dels quals ja es disposen. En
aquest aspecte per la possible afectació tal com han dit  reiteradament cada vegada que
presenten aquest tipus de liquidacions o de dades, poden estar afectades persones de petits
comerços que donen servei a la gent, petites empreses. S'ha de tenir molt en compte a
aquestes  empreses,  ja  que a vegades  poden necessitar  aquests  diners  simplement  per
tancar el mes en condicions.

Celebrem que més o menys les xifres siguin positives i es mantinguin així, i demana que si
realment l'ampliació del termini passa a 90 dies, que l'Ajuntament doni exemple i que no
torni  enrere  com estaven  abans,  perquè  és  una  mica  ridícul  buscar  l'excel·lència  en  el
pagament a curt termini, que és el que hauria de ser i que després l'Estat com veu que els
ajuntaments  no compleixen doni  més marge.  L'Ajuntament  si  en aquest  aspecte pot  fer
alguna cosa, prega que no es relaxi i si pot que disminueixi els dies.

La presidència respon que ho entenen així,  i  es queden amb dues reflexions.  Una amb
aquesta,  que indistintament  del  que acabi  dient  la  llei,  la  intenció de l'Ajuntament  és no
canviar  la  inèrcia  i  continuar  amb  la  mateixa  línia.  Al  final  els  terminis  són  terminis  i
l'important és que al final siguin el més àgils possible. 

Respecte al que comentava el portaveu de CiU, ha de dir que encara hi ha un espai de
millora i recorregut que creu que també és un aspecte important i temes més de detall creu
que es poden tractar en la Comissió Especial de Comptes, com els plans d'ocupació, que no
s'havien incorporat  al  capítol  I  i  ara sí,  i  suposa una variació important,  però més enllà
d'aquests detalls, en la Comissió Especial de Comptes es poden explicar millor els detalls i
valorar els números finals.

La presidència indica que moltes vegades estan en un fons de contingència que passa a
capítol I per fer plans d'ocupació locals, entre d'altres temes, però en qualsevol cas ja faran
el detall.

El  Ple  de  l'Ajuntament  pren  coneixement  de  l'estat  d'execució  del  Pressupost  de
l’Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament següent:

INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ, LLEI DE MOROSITAT I REIAL
DECRET-LLEI 2/2012

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

Atès el  que disposa l’article  16 de l’Ordre HAP/2015/2012,  d’1 d’octubre,  per la qual  es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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D’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desplega l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de pressupostos i la base 4 –
Informació als òrgans de govern, de les vigents Bases d’execució del pressupost d’aquest
Ajuntament.

Vist  l’estat  d’execució  d’ingressos  i  despeses  a  31/12/2013,  resultant  de  les  dades  de
tancament del quart trimestre de 2013.

Vista l’acta d’arqueig a 31/12/2013, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.

Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al quart trimestre de
l’any  2013,  sobre compliment  dels  terminis  de pagament  i  tramitació  de factures en els
termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre.

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

PRIMER. Pren coneixement de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i Patronat
Municipal d’Ensenyament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la
informació  sobre el  compliment  dels terminis  de pagament  i  tramitació  de factures en els
termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
corresponent al QUART TRIMESTRE 2013.

1.1.ESTAT D’EXECUCIÓ

LIQUIDACIÓ 2013 – AJUNTAMENT

INGRESSOS Previsió inicial Modificacions
Previsió 
definitiva

Drets liquidats
nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. I
IMPOSTOS 
DIRECTES 11.805.760,00  11.805.760,00 12.574.638,99 11.184.623,05 1.390.015,94

Cap. II
IMPOSTOS 
INDIRECTES 225.000,00  225.000,00 276.297,91 111.131,19 165.166,72

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 2.381.727,30  89.361,57 2.471.088,87 2.887.747,38 2.288.424,90 599.322,48

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 3.489.706,00 176.842,93 3.666.548,93 3.862.964,35 3.646.915,94 216.048,41

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 26.006,00  26.006,00 27.637,35 26.911,20 726,15

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 151.000,00 473.856,51 624.856,51 306.298,19 306.298,19 0,00

Cap. VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 3.592.623,00 3.592.623,00 0,00 0,00 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.071.000,00  1.071.000,00 74.454,74 74.454,74 0,00

TOTAL  19.150.199,30 4.332.684,01 23.482.883,31 20.010.038,91 17.638.759,21 2.371.279,70

  DESPESES Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL 5.988.604,66 538.676,00 6.527.280,66 5.969.717,21 5.960.931,20 8.786.01

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 7.241.809,25 260.357,67 7.502.166,92 6.972.179,88 5.628.144,57 1.344.035,30

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 412.490,09  23.597,84 436.087,93 412.540,05 399.936,32 12.603,73

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 1.933.721,36 370.226,31 2.303.947,67 2.043.458,24 1.930.056,52 113.401,72

Cap. V
FONS 
CONTINGÈNCIES 300.000,00 -298.320,89 1.679,11 0,00 0,00 0,00

Cap. VI INVERSIONS REALS 1.271.000,00 2.371.154,58 3.642.154,58 1.091.686,06 888.498,25 203.187,81

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 37.000,00 66.992,50 103.992,50 103.992,50 103.992,50 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.965.573,94  1.000.000,00 2.965.573,94 2.902.101,99 2.725.226,37 176.875,62

TOTAL  19.150.199,30 4.332.684,01 23.482.883,31 19.495.675,93 17.636.785,74 1.858.890,19
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LIQUIDACIÓ 2013 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

INGRESSOS Previsió inicial Modificacions
Previsió 
definitiva

Drets liquidats
nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 597.245,27  597.245,27 578.779,40 515.161,15 63.618,25

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 2.573.213,26 117.000,00 2.690.213,26 2.626.142,76 1.702.080,79 924.061,97

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 964,83  964,83 0,01 0,01 0,00

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 37.000,00  80.000,00 117.000,00 103.992,50 103.992,50 0,00

Cap. VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 79.802,01 79.802,01 0,00 0,00 0,00
TOTAL  3.208.423,36 276.802,01 3.485.225,37 3.308.914,67 2.321.234,45 987.680,22

 DESPESES
Crèdits 
inicials Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL 2.569.719,27 120.780,00 2.690.499,27 2.386.968,47 2.383.865,28 3.103,19

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 561.384,09 64.099,55 625.483,64 506.751,43 423.548,67 83.202,76

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 320,00  320,00 73,87 73,87 0,00

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 15.000,00  15.000,00 12.054,85 12.054,85 0,00

Cap. V
FONS 
CONTINGÈNCIES 25.000,00  -19.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. VI INVERSIONS REALS 37.000,00 110.922,46 147.922,46 124.283,53 103.486,03 20.797,50
TOTAL  3.208.423,36 276.802,01 3.485.225,37 3.030.132,15 2.923.028,70 107.103,45

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

INGRESSOS PENDENT COBRAMENT 
EXERCICI CORRENT I TANCATS

Pendent cobrament 31/12/2013
CORRRENT I TANCATS (2013 i anteriors)
AJUNTAMENT I PATRONAT

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.938.809,72
Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.311.883,78

TOTAL EXERCICI CORRENT I TANCATS 3.250.693,50

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

INGRESSOS
Pendent cobrament 30/09/2013
AJUNTAMENT I PATRONAT

Pendent cobrament 31/12/2013
AJUNTAMENT I PATRONAT

Cap. 
IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
GENERALITAT 700.355,38 1.579.546,38

Cap. VII

TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL GENERALITAT + 
FEDER 1.175.226,3 1.310.383,75

TOTAL GENERALITAT 
EX. CORRENT I 
TANCATS 1.875.581,68 2.889.930,13
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1.2.MOVIMENTS  DE  LA  TRESORERIA  I  LA  SEVA  SITUACIÓ  31/12/2013  –
LIQUIDACIÓ AJUNTAMENT I PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

 ACTA ARQUEIG 30/09/2013    
Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0EFECTIU 1.865,79 0 1.865,79

1
COMPTES RESTRINGIDES 
INGRESSOS 95.232,33 0 95.232,33

2COMPTES OPERATIVES 2.563.300,05 374.976,85 2.938.276,90

8
P. A JUSTIFICAR I BESTRETES 
CAIXA FIXA 151.004,74 7.800,01 158.804,75

9FORMALITZACIÓ 712,76 0 712,76
TOT. 2.812.115,67 382.776,86 3.194.892,53
 ACTA ARQUEIG 31/12/2013    
Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0EFECTIU 9.977,24 0 9.977,24 

1
COMPTES RESTRINGIDES 
INGRESSOS 29.910,11 0 29.910,11 

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

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

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

1.3. INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004,
DE  29  DE  DESEMBRE,  QUE  ESTABLEIX  MESURES  DE  LLUITA  CONTRA  LA
MOROSITAT  EN  LES  OPERACIONS  COMERCIALS,  CORRESPONENT  AL  QUART
TRIMESTRE 2013 (a 31/1/2014 data lliurament dades al Ministeri)

PAGAMENTS FACTURES QUART TRIMESTRE 2013 – AJUNTAMENT I PATRONAT. 

AJUNTAMENT

Nombre Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal (30 + 30 dies) 666 1.461.177,56

Resta de pagaments 725 418.694,12

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL 1.391 1.879.871,68

Període mig de
pagament (PMP) (dies)

46 dies

Obligacions pendents de pagament en les 
quals s’estigui incomplint el termini legal 
a la data de tancament del trimestre 
natural (vençudes a 31/12/2013)

142 150.801,50
Període mig del

pendent de pagament
excedit (PMP) (dies)

27 dies

Obligacions pendents de pagament a la 
data de tancament del trimestre  natural 
(vençudes i no vençudes a 31/12/2013)

1.041 1.303.989,27
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PATRONAT

Nombre Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal (30 + 30 dies)

43 99.129,71

Resta de pagaments 122 64.877,91

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL

165 164.007,62 Període mig de
pagament (PMP) (dies)

56 dies

Obligacions pendents de pagament en les 
quals s’estigui incomplint el termini legal 
a la data de tancament del trimestre 
natural (vençudes a 31/12/2013)

53 30.345,40
Període mig del

pendent de pagament
excedit (PMP) (dies)

47 dies

Obligacions pendents de pagament a la 
data de tancament del trimestre natural 
(vençudes i no vençudes a 31/12/2013)

179 107.024,26

FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ – AJUNTAMENT I PATRONAT

Factures registrades d'entrada 01/01/2013 a 31/12/2013 no tramitades a 31/1/2014

AJUNTAMENT

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

Període mig 
operacions pendents 
de reconeixement 
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de

l’obligació
  

Nombre Import total
Despeses en béns i serveis – Inversions 
reals 150 7 3.914,99

Total 150 7 3.914,99

PATRONAT

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

Període mig 
operacions pendents 
de reconeixement 
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de

l’obligació
  

Nombre Import total
Despeses en béns i serveis – Inversions 
reals 199 6 6.553,63

Total 199 6 6.553,63
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1.4.  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT  D'INFORMACIÓ  AL
MINISTERI  D'INFORMACIÓ OBLIGACIONS ORDRE HAP/2105/2012,  D'1  D'OCTUBRE,
PREVISTES  A  LA  LLEI  ORGÀNICA  2/2012,  DE  27  D'ABRIL,  D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA  I  SOSTENIBILITAT  FINANCERA,  CORRESPONENT  AL  QUART
TRIMESTRE  2013  (DADES  ESTIMADES  DE  LIQUIDACIÓ  DE  L'EXERCICI  DE  2013  a
31/1/2014 data lliurament dades al Ministeri)

- La Corporació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària
- La Corporació compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa
- Nivell Deute viu a 31/12/2013: 10.539.949,52 euros

Data aprovació liquidació pressupost exercici 2013: Junta de Govern 3/4/2014 

SEGON. Remetre la documentació relativa a l’apartat 1.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i
a la  Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la utilització dels mitjans telemàtics per al seu
coneixement general.

6. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 2/2014

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que es porta a aprovació
una modificació de crèdit per realitzar una transferència a la societat municipal HabitaParets,
SL.

En la línia que van explicar a la Comissió Informativa, l'Ajuntament té un sostre de 1.900 m2
a la zona comercial del carrer la Volta, coneguda com Iveco, dels quals 1.330 m2 es volen
executar, concentrar i construir un edifici. Queden pendents 600 m2 per a altres actuacions
o necessitats que es creguin oportunes tirar endavant.

Per  finançar  la  construcció,  que  es  realitza  des  d'HabitaParets,  SL,  l'Ajuntament  creu
convenient concedir un crèdit a l'esmentada empresa, tenint en compte que l'Ajuntament té
un romanent de tresoreria prou interessant i si es compara, que si es busca un finançament
extern bancari, sortiria bastant més car, que si l'Ajuntament el finança directament, ja que el
cost financer serà zero. Per aquest motiu es proposa la modificació de pressupost per crear
la transferència de capital a la societat municipal, per un import de 975.000 €, una mica per
sota de l'import del cost de la construcció.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que si analitzen la proposta,
en realitat és una modificació del pressupost, tal com s'ha dit, i es tranfereixen 975.000 € a
HabitaParets,  SL,  provinents  del  romanent  líquid  de  tresoreria  del  pressupost  de
l'Ajuntament.

La part corresponent a inversions del pressupost era per un import d'1.674.000 €. Es va
realitzar una primera modificació a primers d'any de 122.000 € destinada a plans d'ocupació
i ara es porta una segona modificació de 975.000 €.

El NOPP entén que si existeix aquest romanent líquid de tresoreria s'hauria de destinar a
altres qüestions. En primer lloc, una part s'hauria de destinar a amortització de deute, perquè
com s'ha vist i dit en el punt anterior, l'Ajuntament té un deute viu de 10.000.000 €, o sigui la
meitat del pressupost, perquè el pressupost és de 22.000.000 €, i si la corporació pagués
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tots els deute que té, es quedaria amb la meitat del pressupost.

Sí que és una xifra que compleix amb la legalitat vigent, però en tot cas és alta. Si hi ha un
romanent  líquid  de  tresoreria,  una  part  hauria  d'anar  a  amortització,  perquè  aquest  és
l'esperit de la llei de sostenibilitat.

Una altra part  s'hauria de destinar a plans d'ocupació.  La quantitat  aportada fins ara és
bastant petita.

La senyora Martí continua explicant que en el moment que es va aprovar el pressupost, el
PSC i el PP, a la vista dels números, no van actuar amb gaire planificació i sí amb una certa
improvisació.

Pregunta per què aquest import tan elevant o aquesta possible obra que es vol executar al
sector Iveco, no s'havia previst en el pressupost en el seu moment. Per què ara surt una
inversió. Creu que s'hagués pogut preveure. 

L'equip de govern pot respondre que encara no tenia els càlculs del  romanent líquid de
tresoreria, però aquesta no és la resposta, perquè la partida es podria haver previst amb
1.000 €, per exemple, i s'hagués vist que les coses anaven en aquest sentit o que era una
de les previsions d'inversió.

Repeteix que no es val dir  que en aquell  moment no tenien el romanent, perquè el que
s'havia d'haver fet és obrir la partida.

Una altra qüestió és que els usos dels locals és una qüestió que caldria valorar i sobretot
trobar-ne els millors, ja que probablement el tema es tirarà endavant i valen molts diners,
perquè es realitza una transferència de 975.000,00 €, però valen una mica més, perquè hi
ha d'altres conceptes, i sobrepassaran el 1.000.000 €.

Els  usos s'haurien de rumiar  molt  bé,  perquè l'Ajuntament  té  l'experiència  d'utilitzar  uns
locals, que són els de Territori de l'avinguda de la Pedra del Diable, en els quals es van
efectuar  unes  despeses  molt  elevades,  i  després  els  locals  s'han  deixat  i  s'han  perdut
bastants diners, entre la inversió i els lloguers. Probablement va ser una cosa feta amb una
mica d'improvisació.

El NOPP ha sentit que en els locals volen destinar uns usos com Serveis Socials i la Policia
Local.  Tots  dos  serveis  tenen  molta  necessitat  de  tenir  noves  ubicacions  i  en  aquesta
mateixa taula s'havia dit no fa gaire que Serveis Socials s'instal·laria en la residència d'avis, i
per aquest motiu es va elaborar el projecte, i es va executar una inversió important en la
torre. Des de fora es veu la torre que es va aixecar, la qual es va dir que era per a Serveis
Socials. O sigui que en aquells moments es va realitzar una inversió i ara una altra.

Pel que fa a la Policia s'hauria de buscar una certa centralitat, perquè no passi el mateix que
va succeir en el seu dia amb Territori.

Quant a la modificació i a la documentació caldria una motivació d'aquesta gran despesa i
sobretot avui que la normativa obliga a la motivació i justificació de noves inversions molt
clarament. La llei de sostenibilitat i la llei de morositat ho obliguen, ja que molts ajuntaments
històricament han provocat deutes a través d'inversions que no tenien suficient justificació.

El NOPP troba a faltar que no hi hagi una motivació, i d'altra banda estan en contra, i així ho
van  manifestar  en  l'aprovació  del  pressupost,  de  l'existència  d'HabitaParets,  SL.  És  un
organisme  que  s'hauria  de  suprimir,  perquè  en  la  política  general  de  reducció  de
l'Administració caldria suprimir aquest organisme i ara l'Ajuntament li traspassa 975.000 €
perquè pagui una determinada inversió. Pels motius exposats el vot del NOPP és en contra.
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Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que una vegada presentada la
proposta del Ple, han analitzat els números i és evident que amb el romanent de tresoreria i
mirant el que diu la llei, els números presentat s'ajusten completament a la normativa i hi ha
marge per complir amb les obligacions que s'han de complir, i per tant queda pràcticament
1.000.000 € de romanent  que es pot  aplicar,  tal  com vol  l'equip  de govern a la  partida
proposada.

Podrien discutir hores i hores en la definició de la voluntat de CiU, respecte a com seria
millor  invertir  el  1.000.000 € i  en què l'aplicarien.  Creu que no és el  moment i  no faran
valoracions en aquest sentit. L'equip de govern té la majoria amb el pacte del PSC i el PP,
estan dintre de la normativa i creuen que la millor opció és aplicar-lo aquí, i no discutiran
l'aplicació del 1.000.000 €, però sí que vol manifestar la gran sorpresa de CiU quan es va
presentar  la  proposta;  sorpresa perquè es presenta  de cop una proposta per  valorar  el
finançament d'un bé, quan ni tan sols sabien què costava aquest bé i no sabien què costava
malgrat que CiU ha insistit en diferents comissions i diferents òrgans per saber què costaria
el patrimoni que s'adquiria en la zona del Sector Iveco i abans que es digui què costarà, es
presenta una proposta per saber com es finançarà.

Creu que és  millor  començar  la  casa pels  fonaments i  pujar  parets,  no es va bé si  es
comença a definir  la taulada abans de conèixer els fonaments. A CiU li  hagués agradat
saber què costa i a partir d'aquí discutir la millor forma de finançament.

Dit l'anterior, els agradaria que una vegada que han obviat el que costa, i s'ha presentat
directament com es vol finançar, no tornaran a caure en el mateix error del tercer punt, que
és el més important i coincideixen plenament amb la regidora del NOPP, sobre que es valori
una vegada que es tingui el patrimoni quins usos són i veure si pot haver-hi una mica més
de debat  i  diàleg per  trobar una proposta més consensuada i  més representativa de la
voluntat de tota la gent del poble. Per l'exposat, el vot de CiU és d'abstenció.

Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que seria incongruent votar
a favor de la proposta. Ni tan sols l'abstenció. Ja saben la posició del seu grup en referència
a HabitaParets, SL, ja que és una empresa municipal que com han dit moltes vegades, no
caldria que existís.

Ara l'equip de govern proposa una transferència de capital important, i coincideixen en els
dubtes  a  què  es  destinaran  i  sinó  es  podrien  destinar  a  qüestions  socials  molt  més
necessàries, en els moments que estan passant. Això la gent ho capta i ho sap. Està bé
tenir més patrimoni, amb noves edificacions, però els temps són els que corren i han de ser
molt curosos a l'hora de tenir clar on aniran a parar els diners i com s'invertiran.

A ICV li ha xocat molt haver d'aprovar una partida d'aquestes, ja que la utilització final de
l'equipament no està clara, almenys és el que comenta l'equip de govern, que no sap encara
si s'ubicarà la Policia o Serveis Socials. Haver d'aprovar-lo sense saber quina serà la seva
funció, no és el mateix que vagi un servei o l'altre, o altres entitats o qüestions que poden ser
des del punt de vista social més necessaris i valdria la pena com a mínim comentar-lo.

El  seu grup s'afegeix  al  que ha comentat  CiU i  el  NOPP,  sobre que arribat  el  moment
haurien de tenir clar el seu ús.

Sap que l'equip de govern contestarà que és romanent i que suposarà un estalvi des del
punt de vista financer i fiscal i que evidentment no s'endeuten, fet que celebren, però com
s'han  d'endeutar  perquè  sinó  això  no  seria  propietat  municipal,  l'Ajuntament  ha  trobat
aquesta fórmula. És una fórmula que poden compartir o no, però pels moments que corren
la proposta havia d'haver-se formulat amb més transparència. En tot cas parlen d'uns diners
considerables i en cap cas poden votar a favor.
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Demana que hi hagi transparència en el tema i que es convoqui la Comissió Informativa que
calgui, per saber els costos de les edificacions. No entén que no es preveiés el tema en el
seu moment, quan és un  projecte que porta molts anys en marxa. En definitiva s'obren
molts dubtes i si es té en compte la posició de l'oposició voldria que fos un tema molt més
transparent.

Espera que es facin servir bé els 975.000,00 € i seria bo que l'equip de govern expliqués el
tema, perquè és important. Per coherència ICV vota que no.

Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que el motiu que Territori s'ubiqués
a l'avinguda de la Pedra del Diable principalment va ser per un motiu de descentralització
dels serveis, ja que Parets és un poble molt allargat i amb nuclis urbans ben diferenciats.

El motiu que Territori ara estigui al carrer Major és a causa de les circumstàncies i de la crisi
dels darrers anys, en què s'aplica una política de contenció de la despesa i s'abandonen
locals de lloguer i s'intenten reduir. Afegeix que no descarta que es torni a descentralitzar
Territori i potser la zona Iveco també és un bon lloc.

La política principal és reduir lloguers i instal·lar els serveis en edificis propis i aquest és un
dels processos. Per tant, en aquell sector es pot ubicar la Policia, Serveis Socials, l'arxiu
municipal, Territori i si s'ho plantegessin fins i tot l'Ajuntament. La política principal de l'equip
de govern és passar serveis ubicats a lloguer a edificis propis, per estalviar. L'Ajuntament té
la sort de tenir en l'esmentat sector 1.330 m2 de sostre i 600 m2 de posteriors. La voluntat
principal  és  l'estalvi  en  lloguers.  Ja definiran i  estudiaran  concretament  els  serveis  més
adients, i evidentment s'ubicaran serveis municipals.

Reitera que l'objectiu de Territori era descentralitzar els serveis. A alguns els hi agrada que
la Policia Local es quedi al barri Antic, però és una política diferent a la de l'equip de govern,
que  aposta  per  la  descentralització,  encara  que  altres  prefereixen  la  centralització  dels
serveis.

El senyor Juzgado continua exposant que l'equip de govern creu que Parets és un municipi
molt ampli i allargat, amb dos nuclis urbans ben definits, amb una població de més del 65%
concentrada  a  l'Eixample  i  que  no  és  gens  dolent  que  es  comenci  a  pensar  també en
desplaçar  serveis a aquella  zona. Sense concretar  en aquests moments els serveis que
seran, però per descomptat seran municipals, no seran serveis privats de cap empresa.

L'altre objectiu és l'estalvi i continuar fent la política de reduir lloguers per passar a edificis
propis.

Indica a la senyora Martí que no es confongui, perquè sempre dubta sobre la legalitat i sobre
que el que aplica l'equip de govern no és legal.  En aquest cas apliquen el romanent de
tresoreria per fer el que la llei permet. Suposa que la senyora Martí s'ha mirat l'expedient i hi
haurà vist l'informe d'Intervenció favorable a aquesta operació. Entén que Intervenció no fa
cap il·legalitat. Està convençut coneixent a la interventora. Ni aquesta persona ni cap altra
ho faria. Reitera que està convençut que no es fa cap il·legalitat.

A la Comissió Informativa es va explicar que aplicant la llei ARSAL, l'article 32, han reservat
el que la llei obliga i dels 3.500.000 € de romanent que queda, 2.350.000 € no es toquen,
perquè es reserven per a dubtosos cobrament i inversions sostenibles. Tot això es detalla a
l'expedient,  com  també  l'import  de  la  construcció  d'1.075.000  €,  dels  quals  aporten
975.000,00 €. Per tant no fan cap il·legalitat. El consolidat de l'Ajuntament és de 4.152.018
€, entre Ajuntament i Patronat, dels quals es fa una incorporació de romanents de crèdit i
queden 3.500.000 €.

L'import subjecte per les obligacions de l'article 32 de l'ARSAL és de 2.383.756 €, que no es
poden destinar a inversió, però la diferència entre els 2.383.756 € i els 3.715.000 €, que és
d'1.131.000 €, no està afectat per la restricció de l'article 32, per aquest motiu es pot destinar
a aquest tema o a un altre. No estan obligats a amortitzar deute com s'ha dit.
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Tal com va explicar a la Comissió Informativa, aquesta operació finançada per l'Ajuntament
amb l'esmentat import, comporta un estalvi financer com a mínim del 35%, s'ha d'afinar amb
les diferents ofertes bancàries,  i  s'estalviaran una operació hipotecària prevista amb una
entitat  bancària a 15 anys,  i  tenint en compte els interessos que es mouen avui en dia,
comporta un estalvi com a mínim del 35% en interessos. L'Ajuntament no s'endeuta, sinó
que realitza una inversió.

Potser ho ha sentit malament, però en alguna de les intervencions es deia que s'efectuaven
poques inversions a Parets. A vegades és contradictori el que es diu a la Sala de Plens amb
el que es diu en uns altres llocs.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i en relació al tema dels lloguers comenta
que el senyor Juzgado generalitza, ja que el servei de Serveis Socials i de la Policia Local
no estan ubicats en locals de lloguer, per tant això no ha de servir per justificar-ho.

Després puntualitza, que ella que sàpiga, i com el Ple està gravat es podrà veure que no ha
parlat en cap moment de cap il·legalitat. No ha dit que la modificació del pressupost fos una
il·legalitat, ja que no ho és, naturalment, perquè hi ha un romanent de tresoreria que es pot
aplicar perfectament això o a allò que vulgui.  És a dir  és de lliure disposició,  perquè els
diners obligats de préstec o a altres coses ja estan reservats. Ella ha parlat de prioritats. La
paraula il·legalitat  no l'ha feta servir  amb tota seguretat.  El  NOPP hauria prioritzat altres
coses que no fossin aquesta proposta que l'equip de govern presenta.

L'equip de govern proposa la modificació de 975.000,00 € per invertir-los en l'adquisició d'un
edifici  a  Iveco a partir  del  dret  de sòl  que posseeix,  per  una cessió  urbanística  que té
l'Ajuntament, en canvi el NOPP hauria destinat en primer lloc una part de l'esmentat import a
l'amortització de deute i en segon lloc a plans d'ocupació. El seu grup té aquestes prioritats i
no ha dit que la modificació fos il·legal. El seu grup hauria prioritzat aquestes primerament,
perquè des de fa temps l'Ajuntament de Parets té un endeutament alt, que puja i baixa en
funció de l'amortització anual, i torna cada dia als bancs 6.000,00 €. Aquesta és una xifra
contundent, ja que entre amortització i interessos tornen 6.000,00 € al dia als bancs, és a dir
que  engreixen  les  entitats  financeres,  perquè  s'ha  fet  aquesta  planificació,  la  qual  no
discuteix si és bona o dolenta. No l'està analitzant, diu que és la realitat.

El NOPP es pregunta que si aquests 6.000,00 € es destinessin cada dia a Serveis Socials o
a combatre l'atur no anirien molt millor, per aquest motiu el seu grup ha dit que si disposés
de l'esmentat romanent de tresoreria, una part important la destinarien a reduir el deute,
perquè entenen que l'Ajuntament és com una família a l'engròs, i per tant com menys deute
té millor.

Respecte al tema d'inversions, aquestes sempre van a través de préstec. L'equip de govern
en no té possibilitats en aquest moment, perquè prioritza altres coses, les que siguin, i no hi
ha cap diners d'estalvi del pressupost ordinari, és a dir el que gasten en personal i serveis,
que reverteixi en inversió. Sempre han d'invertir a través de deute i això és el que el NOPP
critica. Invertir endeutant-se és una política certament complexa.

La senyora Martí indica que la qüestió principal que vol prioritzar és la interpretació que ha
fet el senyor Juzgado d'il·legalitat, quan ella no ha utilitzat aquesta paraula.

La presidència pregunta el posicionament de vot.

La senyora Martí respon que el NOPP vota en contra.

El regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, convida la senyora Martí a què es llegeixi l'acta
d'aquesta  sessió,  una  vegada  redactada,  perquè  l'acta  queda  gravada,  i  ara  escolta
matisacions que en la primera intervenció no ha sentit.

Il·legalitat és una conclusió a la que ha arribat ell, quan manifesta que la Llei de sostenibilitat
diu que els obliga a amortitzar deute. Què vol dir la senyora Martí, que ho fan malament.
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Potser és una miqueta curt i arriba a una conclusió equivocada, però la senyora Martí diu
això,  que l'equip de govern destina uns diners a una cosa que no toca. Per això ha dit
il·legalitat.

L'equip de govern destina els diners al que toca. Podria tocar una altra cosa, possiblement,
però han decidit que toca a això.

Quan ha parlat  d'il·legalitat  tractava sobre això.  No faran un moviment mai que vagi  en
contra de la legalitat i menys quan hi ha un informe d'intervenció que avala l'operació.

El senyor Juzgado continua exposant, que després la senyora Martí ha barrejat més temes, i
l'únic que han fet és donar via lliure als diners que es destinen per portar a terme els plans
d'ocupació. Cada vegada que decideixen fer un pla d'ocupació es proposa una modificació
per passar els diners.

En els pressupostos el fons de contingència per plans d'ocupació és de 350.000 €, dels
quals han gastat els 122.000 € que ha dit la senyora Martí, però no han fet cap modificació
del romanent de tresoreria, sinó que el pressupost continua sent de la mateixa quantitat i no
es modifica.

No és el cas, però la senyora Martí acaba fent el que és més fàcil, populisme demagògic
parlant de plans d'ocupació i ajuts. Al final no haurien de respirar, si fessin el populisme que
diu la senyora Martí de destinar els diners a unes altres històries.

Indica que en el  pressupost  actual  prop de 23.000.000 €,  com a mínim 1.500.000 € es
destinen a temes socials. Els regidors tenen els pressupostos, i només els recorda que se'ls
mirin i veuran que ja hi fan, entre uns conceptes i uns altres.

El fàcil és dir que no es gasten ni un duro, quan no els agrada en allò que es destinen, i ho
gastarien en una altra tema social.

Analitzant el tema seriosament es tracta de populisme, pur i dur, perquè aquest Ajuntament,
i a més avalat per vostès amb un pressupost que es va treballar conjuntament, saben que es
destinen  molts  diners  a  temes  socials.  Mai  seran  suficients,  però  això  no  vol  dir  que
l'Ajuntament no hagi de continuar amb la seva maquinària quan es pretén estalviar.

Indica que la senyora Martí té fixació en el tema d'ubicar la Policia a la zona Iveco, perquè
només parla de la Policia. La senyora Martí ha tornat a dir que hi ha lloguers que es poden
estalviar i que “no digui que ens estalviem lloguers perquè la Policia està en un edifici propi”.
L'equip de govern encara no ho ha dit, quan ho digui possiblement és un dels serveis que
anirà allà, després podrà opinar, però hi ha serveis que estan en locals que encara es paga
lloguer com el de Protecció Civil, SLOP, Promoció Econòmica i Territori.

Quan diu que la política de l'equip de govern és l'estalvi de lloguer, també hi ha una part de
l'arxiu que paga lloguer. Per aquest motiu diu que la senyora Martí té una fixació amb l'edifici
de Lluís Companys i tots aquells serveis, com diu que allà no paguen lloguer, i que el que
diu ell no és correcte quan barreja la política de continuar estalviant lloguers, aclareix que hi
ha serveis que es podrien destinar a aquell sector.

Li recorda a la senyora Martí que escolti la gravació amb el que ha dit i es donarà compte
que el que està dient és tal com ho ha dit ella, que potser no ho volia dir així, possiblement,
però que ho ha dit segur.

La  presidència  indica  que  han  quedat  força  clares  les  exposicions.  Quan  els  punts  es
debaten és interessant per tothom que els escolta acabar amb unes conclusions, en què en
molts punts poden coincidir-hi, amb aportacions dels diferents grups, però una decisió com
aquesta és important, creu que amb això coincideixen tots els grups.

Els  anàlisis  poden  ser  molts,  quan  en  molts  casos  es  mesclen  termes  econòmics,
d'operacions  financeres  amb  qüestions  sobre  si  els  serveis  són  més  adequats  en  els
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esmentats espais.  De tot el que s'ha parlat el  que sí que és interessant és que s'ha de
decidir encara. Que tenen la intenció de portar serveis municipal al sector Iveco ho han dit
aquí, ho aclareix perquè sinó la gent es pensa que són temes que no s'han comentat al Ple.
Reitera que en aquesta mateixa taula s'ha comentat, encara que no hi ha res definit, però sí
que és cert que s'ha comentat.

El que sí que està absolutament definit i que vol matisar, són dos aspectes claus, ho diu
perquè són alguns que han passat per sobre, però que creu que són fonamentals. L'equip
de govern no va enlloc a comprar res que no sigui de l'Ajuntament.

És interessant que la gent sàpiga exactament què es fa. Es pot estar més o menys d'acord.
Tenen sòl  propi  i  l'Ajuntament  es queda amb amb aquest,  un edifici  amb el  qual  tenen
intenció de realitzar diferents operacions, com poden ser de traslladar serveis municipals.
Queda oberta la possibilitat i alguns dels grups municipals que estan aquí, han apuntat fer
diferents  operacions  financeres.  Per  aquest  motiu  s'utilitza  un  instrument  que  es  diu
HabitaParets, SL, que si en algun moment té sentit HabitaParets, SL és amb aquest. Si en
algun moment de la nova legislatura HabitaParets, SL ha tingut més sentit  és en aquest
moment, ja que es tracta d'utilitzar un instrumental, el qual dóna la possibilitat de llogar i de
tenir molta més agilitat administrativa en els processos que es necessitin per desenvolupar
aquell espai, és a dir és un instrument útil específicament per aquest fet.

Respecte al tema econòmic és el que menys matisos té, amb altres qüestions hi ha més
matisos  però  ha de dir  que  aquesta  és  la  millor  operació  financera  de  l'Ajuntament  en
aquesta legislatura, amb diferència.

Pel que fa a l'estalvi, tal com ha explicat el regidor, encara no se sap el percentatge. Potser
del 32% o el 35%, ja que no s'ha demanat fer cap operació, sinó que es tira de recursos
propis, però després passa una altra cosa, que quan un pren una decisió és perquè hi ha
quelcom darrere. 

Aquell  és  un  espai  estratègic  i  quan  diu  estratègic  és  des del  punt  de vista  comercial,
territorial i d'oportunitat. Quan es parla de moments ha de dir  que ara no és moment de
vendre,  sinó de comprar.  És com en les economies familiars,  atesa la  greu crisi  actual,
l'Ajuntament  pot  fer  en  aquests  moments  aquesta  operació  i  comprar  i  portar  a  terme
aquesta operació ara significa que compren aproximadament un 18% per sota de la taxació
del que costarà allò.

Si després de debatre, parlar i consensuar el tema, per això serveix la política, es decideix
que no es portarà cap servei, l'equipament es pot vendre o llogar. És una operació financera
interessantíssima, perquè és dels llocs en què hi  ha oportunitat  i  en què sent  patrimoni
municipal hi ha la possibilitat de segmentar, de llogar uns metres i d'ocupar-los amb serveis
municipals,  que con bé deia el regidor no volen enganyar ningú, és la voluntat inicial de
l'equip de govern, portar equipaments municipals a aquell espai.

La presidència continua explicant que l'operació i la decisió no està feta a mirada curta. Tots
saben a quines alçada de la legislatura estan, i si s'hagués mirat a curt termini probablement
haguessin fet un altre tipus d'operació, i això vol dir que l'operació d'avui tindrà fruit i serà
profitosa pels governs que estiguin en aquesta taula en futures legislatures, perquè és una
oportunitat en un lloc, en què es tenen 1.300 m2, i s'ha fet amb mirada llarga i amb mirada
d'oportunitat, d'agafar empaque i solvència, sobretot en el tema patrimonial.

Tanca amb el tema dels usos, que és quan pot haver-hi més discussió i debat polític. Ho ha
apuntat el regidor i ell ratifica que l'equip de govern entén la centralitat d'una altra manera.
Que la Policia estigui aquí no vol dir que  estigui al centre. Entenen que la centralitat s'entén
de moltes altres maneres i Parets és un poble cremallera, amb accessos i sortides a vies
ràpides a diferents parts del poble, tots aquests temes són importants. Que ara algú vulgui
anar a la Policia i no pugui aparcar, dificultat de sortida i d'ubicació. Hi ha motes qüestions
que probablement en el seu moment es debatran i pot haver-hi un debat polític, i que puguin
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coincidir o no, sobre quins són els equipaments que han d'anar al Sector Iveco.

En qualsevol cas es tractaria d'un debat més profund, però es ratifica en el fet que l'operació
que realitza la corporació en aquest cas és interessantíssima per l'Ajuntament i per al poble,
perquè qualsevol de les operacions futures revertiran en un benefici i amb més ingressos,
per això entenen que aquesta operació és l'adequada.

La presidència indica que ha quedat molt clar el posicionament de tothom i sense entrar en
detalls, aquest és un posicionament que l'equip de govern fa de manera molt raonada, que
no respon gens a cap acció improvisada i com és una decisió raonada i meditada, és la més
beneficiosa pel poble.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 5 (NOPP, ICV)

Abstencions: 3 (CiU)

Per tant,

Relació de fets

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.

Fonaments de dret

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

Atès l’informe d’intervenció. 

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

1. Aprovar la modificació de crèdits del Pressupost vigent de l’Ajuntament MCPle/2/2014 de
CRÈDIT EXTRAORDINARI per un import de 975.000,00 € finançats amb romanent líquid de
tresoreria, augmentant les partides que tot seguit es relacionen:  

Despeses a finançar:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Partida Descripció Import

2161.151.74000
TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL SOCIETAT MUNICIPAL
HABITAPARETS S.L. EDIFICI IVECO

975.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 975.000,00

Finançament:

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87000...........975.000,00 €
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2. Iniciar el tràmit d’informació pública 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.

3.  Aprovar  una  transferència  per  import  de  975.000,00  €  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  2161.151.74000  TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL SOCIETAT MUNICIPAL
HABITAPARETS S.L. EDIFICI IVECO del pressupost vigent a favor de l’empresa municipal
HabitaParets SL en concepte de despeses d’obres d’inversió Edifici IVECO, condicionada a
l’aprovació definitiva de l’esmentada modificació de crèdits MCPle/2/2014 .

7. Donar compte de la contractació de personal temporal per via urgència

Pren  la  paraula  la  regidora  de  Recursos  Humans,  la  senyora  Villa,  i  explica  que  els
contractes  temporals  per  substitucions  de  treballadors  que  causen  baixa  o  absència
temporal es cobreixen a través de la llista d'espera que té l'Ajuntament aprovada mitjançant
els processos selectius.

Els casos que informen avui són aquells que no han estat possible de fer a través de cap
llista d'espera i la urgència ha fet que es contracti directament.

Recentment ha finalitzat el procés selectiu per cobrir interinament una plaça d'auxiliar tècnic
de  Serveis  Econòmics,  ja  que  el  titular  es  troba  en  comissió  de  serveis  en  un  altre
Ajuntament i la persona seleccionada es va incorporat el passat 10 de març. Això ha motivat
que cessi la persona interina nomenada fins que acabés el procés selectiu. No obstant això,
i amb l'objectiu de garantir un bon traspàs de funcions adequat, aquesta persona que havia
de cessar, se li ha fet un contracte d'obra i servei fins el dia 9 de maig.

Un altra ha estat el d'una professora de l'escola municipal de música per una baixa per IT.
Tant per l'especialització com per la compatibilitat d'horari no el pot substituir cap company,
alhora l'Ajuntament no compte amb cap bossa de professor de música, segons l'especialitat i
per mantenir  un nivell  docent de qualitat  es procedeix també a una contractació per via
d'urgència. Informa que aquesta professora quan se li va acabar el contracte va fer un de
consecutiu, el qual consta a l'expedient i es pot comprovar, per uns quinze dies.

L'últim és una plaça de funcionari interí per urgència d'un agent de la Policia Local, ja que un
agent s'incorpora com agent en comissió de serveis a la Policia Local de Montcada i Reixac,
per un període de sis mesos.

D'acord amb el servei i per tal d'efectuar el període de Setmana Santa, en què la plantilla es
divideix en la meitat durant dues setmanes, és necessari fer una contractació via urgència.
Recalca que aquesta substitució és per un període de tres mesos mentre s'inicia el procés
selectiu per cobrir la plaça de manera interina.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup celebra que
les contractacions temporals que s'efectuïn arribin al Ple. Aquesta havia estat una petició
que  el  NOPP havia  demanat  reiteradament  i  que  així  ha  de  ser,  fet  que  celebren.  Els
agradaria també que això s'ampliés al tema de contractacions de serveis i projectes. Seria
bo que es donés compte al Ple, perquè gaudirien d'un major coneixement.

Al  NOPP  li  agradaria  que  es  treballés  perquè  hi  haguessin  bosses  de  treball  àgils  i
operatives, amb una àmplia connexió amb SLOP, que permeti contractar sempre que fos
possible persones de Parets. És evident que en determinats llocs de treball no és possible
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fer  una  bossa  de  treball,  però  hi  ha  casos  en  què  sí  poden  ser  possible  i  seria  molt
interessant i així no fiarien només les dades del SLOP als plans d'ocupació, sinó que la gent
de Parets tindria més possibilitats d'accedir a contractacions, encara que fossin temporals,
en les places que l'Ajuntament necessita cobrir.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup va una mica en
la línia del NOPP. Lamenta que les tres incorporacions que ha fet l'Ajuntament, sembla que
el fet de la via d'urgència sigui una excusa per no fer servir el Servei Local d'Ocupació i a
CiU li agradaria que l'equip de govern prediqués amb l'exemple, si tan sensibles són amb el
tema de l'atur i  atesa la situació econòmica actual, millor donar l'opció a gent de Parets
d'aconseguir  uns llocs de feina més qualificats, que no només els dels plans d'ocupació,
parlen de titulació universitària inclús. 

CiU ho va comentar en la Comissió Informativa que sembla que la gent de Parets tingui
només  dret  a  treballar  en  plans  d'ocupació,  amb  contractes  de  quatre  mesos  i  amb
retribucions del 50%. Aquesta era una bona oportunitat de donar uns bons llocs de feina de
qualitat a gent de Parets.

CiU proposa que des del SLOP, aquest servei que sempre diuen que és excel·lent  i  es
demostra aquí que no ho és, que té molt camp per recórrer i per millorar, que s'elabori una
bossa de treball al setembre i que s'actualitzi any a any, d'acord amb les necessitats i els
llocs que s'hagin cobert. Això no ha de ser tan difícil.  Seria una bona cosa per afegir al
Servei Local d'Ocupació i així s'anirà pel camí de l'excel·lència.

A CiU li ha estranyat que es cobreixi el lloc de l'agent de la Policia Local via comissió de
serveis, ja que el policia que ve no és un policia de carrera, sinó que és una persona que
exerceix com a tal. És una persona limitada en les seves funcions, que no pot regular el
trànsit, ni porta arma. Parets no va sobrat de policies, llavors s'entén que si aquest senyor
està  de guàrdia  i  va  en parella,  el  seu  company està  molt  limitat,  davant  de  qualsevol
urgència que pugui sorgir. Són temes que s'haurien de preveure i encara que porti una mica
més de temps, s'han de fer millor les coses. Valoren realitzar millor les coses, abans que
cobrir  amb tanta urgència, ja que potser tampoc va d'una setmana, perquè ara es té de
seguida una persona que no pot exercir al 100% les seves funcions.

Pren  la  paraula  el  portaveu  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  celebra  que  finalment  aquesta
informació arribi al Ple. El tema de personal és molt delicat i el rumoreig és una cosa que
està a l'ordre del dia i més tenint en compte la situació de dificultat d'ocupació al municipi. Hi
ha molta gent aturada i tot el que es vincula a ocupació sempre dóna malentesos i la manca
d'informació pot donar rumors infundats i en definitiva mala maror.

Celebra que el tema passi pel Ple, ja que és positiu. En la Comissió Informativa tots van
coincidir  en  el  mateix,  que totes aquestes persones que en un moment  donat  s'han de
substituir,  en primer lloc no s'ha de córrer  tant,  i  segon,  que la cartera de substitucions
estigui disponible al SLOP per intentar que com a mínim faci la funció que ha de fer, que
serien aquestes substitucions.

Remarca la bonança de la iniciativa des del punt de vista que tot el tema passi pel Ple i
mentre més informació més transparència, que en definitiva és el que han de buscar tots
plegats, de cara que el ciutadà es doni compte que les coses es fan bé. I això és una cosa
ben feta.

Pren la paraula la presidència i indica que entén als portaveus del NOPP i CiU, però quan
diuen que és per falta de sensibilitat, ha de dir que sensibilitat l'han de tenir tots. Tal com ja
saben si  depengués només de tots  els  que estan aquí  no es contractaria  a Parets cap
persona que no fos de Parets.  Reitera que si  depengués  de tots  els  que estan al  Ple,
únicament i exclusivament, però va més enllà, no es faria cap contracte a cap empresa que
no fos de Parets, i amb això la llei és més clara. Tots aquests matisos fan que eines com
aquest procés i agraeix les paraules d'aquells que es congratulen que el tema passi pel Ple,
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que no és menys important, perquè aquest fet no havia passat mai a la vida, fet que vol dir
que  els  processos  s'intenten  millorar.  Entre  tots  intenten  millorar  processos,  però  la
sensibilitat l'han de tenir tots, perquè sinó es pot caure en el debat de quina administració és
més sensible, si  l'Administració Local, les administracions locals en general, que són les
que aposten mitjançant polítiques actives d'ocupació, mitjançant plans d'ocupació, o altres
administracions supramunicipals a Catalunya i l'Estat, que probablement no tenen la mateixa
sensibilitat que els que estan a les trinxeres. Està d'acord amb els processos de millora, anar
en busca de l'excel·lència, evidentment és un repte, sabent que hi ha serveis que es podrien
millorar, i perfeccionar, però que difícilment aconseguiran l'excel·lència, perquè l'excel·lència
seria l'atur zero, i és molt complicat en aquests moments.

En el fons hi estan d'acord, fet que és important, perquè és un bon tarannà treballar de la mà
i incorporar qualsevol de les propostes, en temes sensibles com aquest.

Els diferents grups han dit una cosa, i és que des de la Regidoria s'hi està treballant no
d'ara, sinó de fa un cert temps en diferents bosses que siguin utilitzables, el que passa és
que moltes vegades els procediments són d'urgència perquè el mateix servei considera que
el lloc no pot estar sense cobrir-se, perquè el servei cau i en segons quins llocs no es poden
cobrir, i això significa que moltes vegades tenen una casuística especial i que haurien tantes
bosses com especialitats dintre d'una corporació local que no són poques a causa de la gran
quantitat  de  competències  que  tenen,  que  ara  diuen  que  impròpies,  però  tantes
competències com tenen.

Entén  que  la  proposta  de  tots  els  grups  és  la  mateixa,  és  un  repte  que  tenen  tots.
Continuaran passant tots els processos que hi hagi pel Ple, naturalment, perquè si ho han
iniciat és per continuar fent-lo, com un procés de transparència i millora en els procediments
i  després  evidentment  treballaran  en  la  línia  d'aconseguir  això,  que  els  paretans  i  les
paretanes saben, que la voluntat dels seus 17 membres del consistori és que treballin en el
seu poble.

El membres del plenari prenen coneixement dels Decrets següents:

Decret número 2014/523
Assumpte:  Recursos Humans.  Contractació  d’una  professora  de música per  substitució
(Sra. M. José Roldán Fernández)
Exp.: 2014-284 Serveis Generals

Decret número 2014/619
Assumpte:  Recursos Humans.  Contractació  d’una  professora  de música per  substitució
(Sra. M. José Roldán Fernández)
Exp.: 2014-452 Serveis Generals

Decret número 2014/397
Assumpte: Recursos Humans. Contractació d'una tècnica de serveis econòmics per traspàs
(Sra. Sheila Bernardo Vallès)
Exp.: 2014-285 Serveis Generals

Decret número 2014/584
Assumpte: Recursos Humans. Nomenament funcionari interí per urgència (Sr. José Emilio
Marínez Domingo)
Exp.: 2014-399 Serveis Generals
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8.  Aprovar,  si  procedeix,  la  modificació puntual  del  Conveni  Laboral  i  el  Pacte  de
Condicions de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en relació als ajuts socials

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i explica que s'ha acordat
la proposta de modificació de la normativa per a la concessió d'ajuts socials en la quantitat
fixada que es va aprovar en el pressupost d'enguany,  amb la Mesa General de Negociació.

La proposta modificada ha estat comunicada als representants no adscrits als sindicats dels
treballadors  laborals  de  l'antic  Patronat  Municipal  d'Educació  i  aprovada  en  assemblea
general dels treballadors de l'Ajuntament.

S'ha treballat en la línia d'ampliar els tipus d'ajuts perquè es puguin beneficiar més nombre
de treballadors i alhora per ajustar-se i adequar-se a les necessitats reals que es viuen.

S'han revisat i ajustat els imports i la freqüència en què es poden atorgar i s'han limitat en
funció del salari de cada treballador, els imports màxims de percepció d'ajuts en un any en
tres trams. El primer tram és el Tram 1, els salaris bruts inferiors a 1.500 € tindran un màxim
de 400 €; el tram 2 és de salaris bruts entre 1.501 i 2.500 €, amb un màxim de 300 €; i el
tram 3, salaris bruts superiors a 2.501 €, amb un màxim de100 €.

També s'ha sistematitzat el tipus de documentació necessària que cal presentar per a la
concessió dels diferents ajuts. A remarcar o destacar l'ampliació d'ajuts de l'anterior conveni,
com es pot veure, ja que s'amplien ajuts per formació reglada, llibres escolars, llars d'infants
i altres i aquells que no estiguin recollits, a través de la Comissió Paritària es podrà estudiar i
atorgar un tipus d'ajut que no estigui previst.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que el seu grup vota a favor.
Està bé que s'hagi acordat la proposta amb totes les persones afectades, i vol destacar la
voluntat de millorar les condicions sobretot pel que fa als tipus d'ajuts que es reben, perquè
s'han  afegit  altres  conceptes,  els  quals  són interessants  que  s'hagin  recollit  i  també és
important que s'hagin modificat els criteris de la concessió dels ajuts, i sinó ho ha entès
malament els criteris per assegurar-se que aquests ajuts s'han gastat en allò pels quals
s'han demanat. Són fórmules que garanteixen que els diners, un 30.000 €, es destinen a allò
que es decideix, per tant és una bona cosa que hagi estat així i celebra que les coses es
facin bé.

La  presidència  coincideix  plenament  amb  les  apreciacions  del  senyor  Folguera  i  les
complementa dient que en nom de tot el consistori, i segur que tothom hi està d'acord, els
felicita i que la regidora de Recursos Humans la faci extensiva al comitè d'empresa, perquè
hi ha un dels aspectes que són els criteris que han demostrat més enllà dels interessos
personals  de  cadascun  i  que  han  fet  un  repartiment  molt  més  just  d'acord  amb  les
necessitats, que vol dir que aquells que tenen menys ingressos disposin de més recursos
per  allò  que  és  tan  necessari  i  les  persones  amb  ingressos  superiors  han  demostrat
solidaritat. Això és una bona mostra de la salut personal de l'Ajuntament.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

En sessió del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès de 25 de setembre de 2008 es va
aprovar  el  conveni  col·lectiu  del  personal  laboral  i  el  Pacte de condicions  de treball  del
personal funcionari de l'Ajuntament de Parets del Vallès, el qual no ha estat denunciat per
cap de les parts.

En sessió de la Mesa General de negociació de l'Ajuntament de Parets del Vallès de data 6
de  març  de  2014  es  va  acordar  la  proposta  de  modificació  de  la  Normativa  per  a  la
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concessió   d'ajuts  socials   en  la  quantia  fixada en els  pressupostos  municipals  anuals,
recollida en l'Annex 1 del conveni i el Pacte de condicions.

La proposta modificada ha estat comunicada als representants no adscrits als sindicats dels
treballadors  laborals  de  l’antic  patronat  municipal  d'educació,  i  ha  estat  presentada  i
aprovada en Assemblea General dels treballadors de l'Ajuntament. 

Fonaments de dret

L'article 37 de la Llei 7/2007, de 12 de abril, de l'estatut Bàsic de l'empleat públic estableix
com a matèria objecte de negociació les relatives als criteris generals d'acció social.

L'article  38  de  l'esmentat  estatut  disposa  que  els  acords  i  pactes  de  les  meses  de
negociació, per a la seva valides i eficàcia hauran de ser aprovats expressa i formalment per
els òrgans de govern de les Administracions

L'article 20 de la llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any  2014,  inclou  les  despeses  d'acció  socials  dins  la  massa  salarial  que  no  pot  ser
incrementada respecte al 2013

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

1. Aprovar la proposta de modificació de la Normativa per a la concessió d'ajuts socials en la
quantia fixada en els pressupostos municipals anuals, recollida en l'Annex 1 del conveni i el
Pacte de condicions, amb el següent contingut:

Regulació dels ajuts socials: 

Llistat d’ajuts:

• Ajut per tractament odontològic 

• Aparell dental complert: fins a 300.- € un cop cada tres anys. 

• Aparell dental superior o inferior (5 peces o més), fins a 150.- €
un cop cada tres anys. 

• Ortodòncia, fins a 150.- € un cop cada tres anys. 

• Fundes, Implants osteointegrats, ponts bucals: fins a 150.-€ un
cop cada any. 

• Tractament gingivitis, fins a 50.-€ un cop a l’any.

• Obturacions: fins a 40.- € màxim dos cops a l’any. 

• Endodòncia: fins a 50.- € màxim dos cops l’any. 

• Ajut per pròtesi 

• Pròtesi oculars: Adquisició d’ulleres complertes: fins a 170.-€
un  cop  cada  3  anys.  (*);  Renovació  de  vidres  o  lents  de
contacte: fins a 170.- € si s’acredita canvi  de  graduació
o trencament. 

(*) en casos de trencament a la feina, s’abonarà com a màxim l’import equivalent
a les ulleres que s’han trencat, depenent de la gravetat del trencament (un vidre,
la muntura, la totalitat, etc.)

• Pròtesis auditives, plantilles: fins a 170.- € un cop cada 3 anys

• Ajut per intervenció quirúrgica per a la reducció de diòptries: fins a 100.- € 

• Ajut per tractament de psicoteràpia: fins a màxim 50.- € un cop cada tres mesos. 
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• Ajut per naixences i adopcions: 100.- € per nadó. 

• Ajut per llar d’infants: fins a 100.- € per nen a l’any. 

• Ajut per llibres escolars dels fills: fins a 100.-€ per nen/a un cop l’any. 

• Ajut per sepeli: 100.- € si es tracta de familiars de primer grau . 

A més de la llista d’ajuts socials que s’aprovin, per acord de la comissió paritària i davant
d’un cas particular  sobrevingut,  es podrà atorgar un tipus d’ajut  social  no previst,  prèvia
sol·licitud de la persona i sempre que no es superin els límits de la partida. 

Limitacions a la percepció anual dels ajuts socials:

• L’import de la despesa realitzada. Els ajuts vinculats a una despesa no poden ser
superiors a aquesta. 

• L’import  de la partida. Això obliga a fer una convocatòria única i anual,  es podrà
presentar quan es produeix el fet o quan el treballador ho vulgui,  però es farà el
pagament un sol cop a l’any. 

• Els límits  propis de cada tipus d’ajut.  L’ajut per fills amb discapacitat  (art.  23.
quedaria exclòs dels trams). 

• Un import màxim per treballador/a: 

 TRAM 1: salaris bruts inferiors a 1.500.- €: màxim 400.- € 
 TRAM 2: salaris bruts entre 1.501 i 2.500.- €: màxim 300.- € 
 TRAM 3: salaris bruts superiors a 2.501.- € màxim 100.- € 

Presentació de documents justificatius.

• Les factures han de fer constar la raó social i  el NIF, el núm. de factura, la data
d’emissió, el nom de la persona pacient o destinatària, (no únicament qui efectua el
pagament), la despesa correctament detallada i l’import. En el cas de les pròtesis
oculars, en la factura hi ha de constar la graduació o bé cal aportar informe mèdic
justificatiu de la graduació. 

• Ajut per ascendents dependents : Acreditar que el familiar conviu amb el treballador
o treballadora i està al seu càrrec. Es considerarà que el familiar que conviu amb la
persona sol·licitant està al seu càrrec si els ingressos del familiar  són inferiors al
salari  mínim  interprofessional.  S’ha  de  presentar  certificat  de  convivència  i  dels
ingressos del familiar. Import: 100.-€ 

• En el cas de l’ajut per fills en edat de 0 a 3 anys matriculats a llar d’infants, fotocòpia
del llibre de família, fotocòpia del pagament de la matrícula. 

• En el cas d’ulleres trencades durant el treball, s’ha de portar factura de les ulleres
trencades o sol·licitar  el  valor  aproximat a una òptica. El mateix si  es tracta d’un
audífon. 

Ajuts a la formació:

Pel que fa a la formació reglada: s’ha de promoure l’adquisició del graduat/da en
ensenyament  secundari  obligatori  (ESO),  com  a  formació  bàsica  per  facilitar
l’adquisició d’altres coneixements. 
S’han de promoure els cicles formatius de grau mitjà i superior que tinguin relació
amb les funcions pròpies del lloc que s’ocupa o de llocs que podrien formar part del
seu itinerari  professional  dins  l’Ajuntament.  Anàlogament,  els  estudis  universitaris
relacionats amb les funcions pròpies d’una Administració Pública (no únicament del
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lloc) que puguin formar part de l’itinerari formatiu de la persona. 
El pagament sempre es farà un cop acreditada la superació de la matèria o curs. 

• Proposta ajuts a la formació reglada: 

• Graduat/da en ESO: 40.- € presentació títol.
• Cicle formatiu de grau mitjà: 50.- € any de formació superat.

• Cicle formatiu de grau superior: 70.- € any de formació superat.

• Grau, postgrau, màster: 7.- € per crèdit superat màxim de 40 crèdits a
l’any.

Si no s’exhaurís la partida de formació, l’import restant es podrà repartir entre els que
hagin acreditat la superació de més de 40 crèdits, mantenint el criteri de 7.- € per
crèdit. 

Els efectes per calcular els límits a percebre per cada persona d’acord amb el tram al
qual pertanyi, serà l’1 de gener de 2014, si bé l’aplicació dels nous ajuts acordats
serà lògicament a partir de la seva aprovació pel ple.

2. Facultar a la Mesa General de negociació o a la Comissió tècnica de treball d'ajuts socials
per a la revisió dels conceptes i imports inclosos en la normativa reguladora, en el marc de
les quanties per fons socials establerts per els pressupostos anuals.

3. Comunicar el present acord a la representació sindical i al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província.

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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