
Secretaria General

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

Sessió núm.: PLE2014/9
Caràcter: Extraordinari
Data: 29 d'octubre de 2014
Horari: 19:00 h a 20:30
Lloc: Sala PLE

Hi assisteixen:

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

Excusen la seva absència: 

 

ORDRE DEL DIA

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

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

2. Acordar, si correspon, l'aprovació inicial del Reglament regulador de les bases per a
l’adjudicació dels horts urbans.

3. Acordar, si escau, la devolució de les garanties del contracte d'obres del Projecte
d'urbanització de Can Volart.

4. Donar compte del Projecte de reforma i ampliació de l'aparcament del Camp de les
Peces.

5. Donar compte del Projecte de les obres de reforma i ampliació de Cal Jardiner 2a
fase.
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ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

6. Acordar,  si  escau,  l'adhesió  a  la  pròrroga  de  l'acord  relatiu  a  la  contractació  de
persones  aturades  que  hagin  exhaurit  la  prestació  i/o  subsidi,  inscrites  com  a
demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació.

7. Donar compte de la Sentència del Jutjat social número 3 de Granollers en relació al
conflicte col·lectiu 21/2014.

8. Acordar, si procedeix, reclamar al Departament d’Ensenyament el finançament de la
part  meritada  de  la  paga  extraordinària  de  desembre  de  2012  del  personal  de
l’Escola Municipal Pau Vila.

9. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit 5/2014 del pressupost de l’Ajuntament.

10. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici
de 2015.

11. 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 segon
trimestre de 2014.

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 24 de setembre de 2014.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

2. Acordar, si correspon, l'aprovació inicial del Reglament regulador de les bases per a
l’adjudicació dels horts urbans

Pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Cayuela, i explica que en el marc del
Pla d'Actuació Municipal 2011-2015, i per tal de donar resposta als objectius de sostenibilitat
ambiental i cohesió social, es preveu la construcció d'uns horts a Can Jornet a Parets del
Vallès, amb finalitats de caràcter social i ambiental, per aquest motiu es proposa l'adopció
dels acords següents:

1. Aprovar  inicialment  el  Reglament  regulador  del  règim d'ús  i  autoritzacions  dels  horts
urbans i socials a Parets del Vallès, d'acord amb el text de l'avantprojecte redactat per la
Comissió d'Estudi.

2. Sotmetre el present acord juntament amb el projecte de la norma a un termini d'informació
pública de trenta dies per a la formulació d'al·legacions, mitjançant la publicació del seu
anunci al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, i en el tauler d'anuncis de la corporació.

El senyor Cayuela continua exposant que més enllà d'explicar el Reglament, que ja es va
explicar a la Comissió Informativa, vol emfatitzar la importància de l'acord que es presenta
avui,  ja  que des de fa molts anys,  concretament 15 anys,  l'Escola de la  Natura treballa
l'horticultura ecològica, amb la seva formació corresponent, i fomenta els horts a les escoles
i sobretot crea horts ecològics per dur a terme la formació.

Des de fa uns 4 anys, l'equip de govern volia portar a terme la formació i ubicar els horts a la
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zona de Can Jornet, que es realitzaran amb un seguiment i amb una formació mitjançant
professionals del cultiu ecològic i  respectuós amb el medi ambient.  Un horts que neixen
d'una clara voluntat social del govern, recolzades amb propostes fermes, com la que en el
seu dia va presentar el grup d'ICV, i que darrerament i després de l'exposició en la Comissió
Informativa,  s'han  inclòs  peticions  formulades  pels  diferents  grups  municipals  de
l'Ajuntament, com per exemple incloure 6 mesos de carència en l'adjudicació d'un hort en la
quota de manteniment; fraccionar la quota mensualment o la proposta que presenta el PSC
de treure 50 € de fiança.

Per l'exposat, desitgen aprovar les bases per la importància d'afavorir l'aproximació de la
ciutadania a la terra, per a la promoció de l'autoconsum dins dels hortelans i per a promoure
la inclusió social.

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i exposa que el seu grup vota a favor
de l'aprovació inicial de l'Ordenança, ja que és un projecte prou ben estructurat en aquests
moments i que responen a uns objectius socials importants i interessants per a la gent de
Parets.

Intervé el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i indica que el seu grup també votarà a favor de
la proposta.

Tal com ha dit el regidor de l'Àrea, agraeix que recollissin les propostes presentades per CiU,
per intentar millorar la proposta inicial que es presentava.

Entenien que els horts havien de tenir un caire social, i que no tenia gaire sentit que les
bases estipulessin que la gent més necessitada seria la que tindria primer accés als horts i
després trobar-se amb la incongruència que tot i tenir la necessitat i complir els requeriments
de les bases, no tinguessin recursos per assumir-lo.

L'equip de govern ha acceptat les propostes presentades pel seu grup. Així mateix també
van fer esment a què els pressupostos valoressin l'opció d'atorgar algun tipus de subvenció
a aquelles persones que realment tinguin aquesta necessitat, i que no tenen els recursos
econòmics per fer-hi front.

Avui el que es presenta s'aprova, i esperen que les observacions que van proposar sobre els
pressupostos es contemplin.

Pren  la  paraula  el  portaveu  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  exposa  que  la  proposta  la  va
presentar ICV. En el seu moment van presentar un projecte elaborat en referència a aquest
assumpte. Un projecte que molta gent del poble va conèixer, perquè a més es va penjar al
youtube i altres xarxes socials. Molta gent va mostrar el seu interès amb la proposta d'ICV.

En la discussió dels pressupostos i de les ordenances de l'any passat es va proposar la
possibilitat  de tirar endavant  el  projecte i  francament agraeix que es faci  un equipament
d'aquest tipus. És un equipament diferent als que tenen habitualment. És un equipament
assequible.  Serà  molt  útil  per  al  poble,  ja  que  molta  gent  estarà  interessada.  Poden
discrepar sobre la localització proposada, perquè ICV va proposar unes altres localitzacions
que creien que eren més adequades com Can Serra, que és un espai central més atractiu
que  Can  Jornet,  per  ubicar  els  horts  urbans,  però  en  tot  cas  han  presentat  les  seves
al·legacions i aportacions pel que fa a les quotes i tarifes, les quals els han semblat molt
altes i  s'ha trobat  la  manera de tarificar  de forma mensual,  de cara a què hi  hagi  més
facilitats i evidentment la carència de 6 mesos és molt benvinguda, perquè ICV no l'havia
tingut en compte.

Són uns horts urbans enfocats a les persones que estan en una situació social complicada.
Seran  molt  útils  precisament  no  només  perquè  es  conegui  l'agricultura  ecològica,  sinó
perquè totes aquestes persones que tenen problemes, a causa de la situació econòmica
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                                                                                                                    3/38



Secretaria General

actual, gaudeixin d'uns horts que com a mínim els distraurà d'una situació complicada per a
tots ells.

Celebrem que el projecte s'hagi tirat endavant, i hi dóna les gràcies. Afegeix que el seu grup
presentarà aportacions, perquè hi ha temes que no acaben de veure que estiguin del tot ben
quadrats, com és el fet del comitè, que s'haurà de regular. Però bé, el que es tracta avui és
que el projecte d'ICV es tiri endavant, del qual tots plegats gaudiran d'aquest equipament
ben aviat.

La presidència explica que és interessantíssim veure la  unanimitat  de tots els  grups en
aquest punt, ja que és important i més en aquest moment, que les persones que més ho
necessitin tinguin aquesta possibilitat i tan de bo que el projecte sigui una realitat en breu.

Intervé  el  regidor  de  Medi  Ambient,  el  senyor  Cayuela,  i  explica  que  l'equip  de govern
comença inicialment amb els horts de Can Jornet, però la proposta de la Regidoria és tirar
més horts endavant, en altres ubicacions i repartir-los per tot el territori del municipi.

La presidència indica que si el projecte té èxit, l'important és que la gent se'ls faci seus més
enllà del que impulsi l'Ajuntament i si els horts necessiten d'una expansió, benvinguda sigui i
la proposta s'aplicarà a diferents parts del territori.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

En el marc del Pla d'Actuació Municipal 2011-2015, i per tal de donar resposta als objectius
de sostenibilitat ambiental i cohesió social, es preveu la construcció d'uns horts a Can Jornet
a Parets del Vallès, amb finalitats de caràcter social i ambiental.

Per Resolució del regidor Coordinador de l'Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial de data
29  de  setembre  de  2014  es  va  acordar  la  formació  del  Reglament  de  règim  d'us  i
autoritzacions  dels  horts  urbans  de  Parets  del  Vallès  i  el  nomenament  de  la  Comissió
d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte del reglament.

En sessió de 30 de juliol de 2014 la Junta de Govern va aprovar inicialment el projecte de
construcció dels horts urbans a l'àmbit de Can Jornet.

La  Comissió  d'Estudi  ha  redactat  l'avantprojecte  del  Reglament  de  règim  d'ús  i
autoritzacions dels horts urbans i socials a Parets del Vallès per a la regulació de la correcta
gestió, manteniment, adjudicacions i seguiment dels horts urbans.

Fonaments de dret

L’article 25.2.b) atorga competències als municipis per a la prestació del servei de medi
ambient urbà.

Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local en relació amb el procediment de formació de les ordenances municipals.

L’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres
activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  preveu  que  per  a  la  redacció  del  text  de
l’avantprojecte  de  les  ordenances  es  designi  una  comissió  d’estudi,  integrada  per
membres de la corporació i personal tècnic.

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

1.  Aprovar  inicialment  el  Reglament  regulador  del  règim d'ús  i  autoritzacions  dels  horts
urbans i socials a Parets del Vallès, d'acord amb el text de l'avantprojecte redactat per la
Comissió d'Estudi.

2. Sotmetre el present acord juntament amb el projecte de la norma a un termini d'informació
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pública de trenta dies per a la formulació d'al·legacions, mitjançant la  publicació del seu
anunci al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, i en el tauler d'anuncis de la corporació.

Transcorregut  l'esmentat  termini  sense que s'hagin formulat  reclamacions ni  al·legacions
l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu, procedint a la publicació íntegre del seu text.

Annex

REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS I AUTORITZACIONS DELS HORTS URBANS I SOCIALS
A PARETS DEL VALLÈS

Antecedents

En el marc del Pla d'Actuació Municipal 2011-2015, i per tal de donar resposta als objectius de
sostenibilitat ambiental i cohesió social al municipi, s'ha aprovat el projecte de construcció d'uns
horts.

Aquesta zona d'horts disposa d'un espai de 2668,46m2, distribuït en 30 parcel·les, 28 de les
quals són d'una superfície de 50m2 i altres dues de superfície de 120m2, destinades aquestes
darrers per a la gestió per a entitats o associacions.

L'ús al  que està previst  destinar  les  parcel·les  serà exclusivament  per  al  conreu de plantes
hortícoles amb destinació a l'autoconsum, alhora que la preferència serà desenvolupar un cultiu
de caràcter ecològic.

Les persones usuàries dels horts s'organitzaran en una Junta de persones hortolanes, que vetlli
per  la  conservació  i  millora  de  les  instal·lacions  i  arbitri  en  primera  instància  aquelles
controvèrsies que es generin entre les persones usuàries.

Totes les persones físiques o jurídiques a qui l'Ajuntament atorga una autorització d'ús privatiu
d'una parcel·la seran automàticament membres de l'esmentada Junta.

1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic  de les autoritzacions d'ús privatiu del
domini públic atorgades per l'Ajuntament sobre horts  municipals al terme de Parets del Vallès,
exclusivament per al seu conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, el contingut dels drets i
deures a complir per les persones beneficiàries d'aquestes autoritzacions i el règim d'adjudicació
de les mateixes.

2. Àmbit objectiu

L'ús d'una parcel·la per al cultiu d'hort no suposa la transmissió del domini de la parcel·la,  que
continuarà essent de titularitat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, tant pel que fa al terreny com
a totes les instal·lacions existents.

Les parcel·les no podran ser cedides, alienades, gravades o disposar d'aquestes, a tall onerós o
gratuït,  ni transmetre-les a tercers.

Les autoritzacions d'ús privatiu de parcel·les podran ser revocades unilateralment, per causa
d’interès públic, sense dret a indemnització.
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L'ús privatiu d'una parcel·la té caràcter gratuït i té la consideració d'ús temporal.

3. Àmbit subjectiu

Poden  sol·licitar  l'ús  privatiu  d'una  parcel·la  les  persones  físiques,  entitats  dedicades  a  la
promoció de varietats agrícoles tradicionals i altres entitats que treballen de manera prioritària
amb col·lectius en situació o risc d'exclusió social.

4. Règim jurídic de la cessió d’ús

Les autoritzacions municipals atorgades en virtut d'aquest reglament tindran la naturalesa d'ús
privatiu del domini públic, regulat per la normativa vigent.

Aquesta autorització s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici d'altri,  i  per tant, no
suposa la transmissió del domini de la parcel·la d'hort utilitzada,  ni de  totes les instal·lacions
existents en el moment d'atorgament de l'autorització.

La persona titular de l'autorització únicament tindrà la possessió de l'hort  municipal que se li
assigni  pel  termini  que  es  determini  i  en  els  termes  que  preveu  l'autorització  i  condicions
establertes en aquest reglament.

5. Condicions de les persones sol·licitants

Per  poder  optar  a  l'autorització  d'ús  privatiu  d'una parcel·la  d'horts  municipals,  les  persones
sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

a.  Estar empadronat a Parets del Vallès coma  residents amb una antiguitat mínima d'un any en
el moment de la publicació de la convocatòria. Només es podrà presentar una sol·licitud per
unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.

b. No disposar, a tall de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu, ja
sigui dins del terme municipal de Parets del Vallès o dins de la comarca del Vallès Oriental.
Caldrà aportar una declaració responsable en aquest sentit.

d. En el supòsit que siguin adjudicataris dels horts municipals associacions o entitats, aquestes
hauran de tenir el domicili social a Parets del Vallès i acrediti les finalitats socials descrites en
aquest reglament. Caldrà la designació d’una persona física responsable de l’entitat, amb la qual
es mantindran totes les relacions derivades de l’adjudicació, i és aquesta qui es farà responsable
del compliment de les obligacions descrites en el present Reglament. Les entitats i associacions
han d'aportar un projecte d'activitat dels horts, el qual serà objecte d'avaluació per a la seva
adjudicació per a la Comissió d'Avaluació dels horts.

6. Procediment per obtenir la cessió d'ús d'una parcel·la per a cultiu

a. Sistema d'adjudicació
Les autoritzacions d'ús privatiu amb instal·lacions no permanents,  s'atorgaran a través d'uns
sistema de concurs públic entre tots els sol·licitants que reuneixin les condicions establertes.

En cas d'empat en la puntuació es resoldrà per sorteig.

b. Presentació de sol·licituds
Dins del termini assenyalat en l'anunci de la convocatòria, els particulars, entitats o associacions
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interessades, hauran de presentar al registre general de l'Ajuntament una  instància degudament
signada,  acompanyada de la  documentació justificativa necessària  per  tal  de disposar  d'una
parcel·la per al cultiu d'hort municipal.

c. Tramitació
Les sol·licituds es valoraran per la Comissió d'Avaluació dels horts, la qual proposarà la relació
de persones titulars d'autoritzacions d'ús privatiu sobre les parcel·les d'horts municipals, d'acord
amb el compliment dels requisits i els criteris d'adjudicació de puntuació establerts.
També proposarà la relació de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits exigits i
proposarà aquelles  persones que tot  i  haver  estat  admeses,  per  manca de disponibilitat  de
parcel·les lliures passen a formar part de la llista d'espera.

La Junta de Govern, aprovarà les adjudicacions de les diverses llicències d’ús privatiu dels horts
municipals.

La relació definitiva de les adjudicacions s’exposarà al públic mitjançant el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès.  Aquesta  publicitat  no  substituirà  en cap cas  la  notificació
individual a tots els participants de la licitació.

La Comissió d'avaluació dels horts estarà integrada pel Regidor de Medi Ambient, el regidor de
l'Àrea de via pública i cohesió territorial, el Secretari, el Cap del Servei de Medi Ambient i la
Directora de Via Pública i Cohesió territorial, i el tècnic/a municipal responsable de la gestió dels
temes socials.

7. Atorgament i termini de la cessió d'ús

L'ús  privatiu  d'una parcel·la  per  al  cultiu  d'hort  resta  subjecte  a  l'atorgament  d'una  llicència
d'ocupació temporal.

Aquestes llicències s’atorgaran per un període màxim de 2 anys, renovables d'any en any fins a
un màxim de 4 anys. L'inici i  durada de la cessió s'haurà de determinar tenint en compte la
necessitat de realitzar tasques d'adequació i  millora de l'espai cedit  i  el  calendari de cultiu, i
haurà de contemplar el termini de la notificació prèvia a la seva extinció que permeti recollir la
collita.

La resolució  administrativa  de  llicència de cessió d'ús  per  al  cultiu  de parcel·la  contindrà el
següent:

a. Dades de la persona o entitat autoritzada.
b. La finalitat de l'ús.
c. Mesura, localització i número de la parcel·la.
d. El caràcter revocable de l’autorització, per raons d’interès públic, sense dret a indemnització.
e. Durada de l’autorització.

Els adjudicataris hauran de recollir els títols acreditatius del seu dret en un termini de trenta dies
a comptar des de la notificació de l’adjudicació. 

La llista d’espera realitzada servirà per anar adjudicant les parcel·les que hagin causat baixa.

En el  cas  que un hort  quedi  sense treballar  més de tres  mesos ininterromputs  per  part  de
l’adjudicatari, sense que hi hagi una comunicació expressa motivada a l’Ajuntament de Parets
del  Vallès,  aquest  quedarà  lliure  i  podrà  ser  adjudicada  novament,  sens  altre  tràmit  que  la
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resolució de la caducitat del dret d'ús.

8. Criteris d'adjudicació

En  el  procediment  d'adjudicació  es  donarà  prioritat  a  les  sol·licituds  emeses  per  persones
jubilades  i/o  aturades  del  municipi,  les  quals  hauran  d'acreditar-ho  junt  amb  la  sol·licitud
presentada, amb el corresponent certificat de la Seguretat Social i/o del Servei d'Ocupació

En cas que el nombre de sol·licitants amb aquests requisits superi el nombre de parcel·les a
adjudicar,  es realitzarà un sorteig entre aquestes sol·licituds,  en el  que també s'assignarà el
número de parcel·la.

Així doncs s'establirà una llista d'adjudicació que donarà preferència d'accés a la cessió d'ús de
parcel·les a aquelles persones en una especial situació social i posteriorment, amb les parcel·les
que puguin restar  lliures d'aquesta primera selecció,  s'efectuarà un sorteig entre la  resta de
sol·licitants per tal de completar la llista inicial i la llista d'espera corresponent.

En cas d'adjudicació per sorteig de les parcel·les lliures s'assignarà també amb aquest el número
de la parcel·la adjudicada.

9. Drets i deures de les persones usuàries

a.  Dedicar  l'espai  d'una  parcel·la  de  50m2  i  en  el  cas  d'entitats  i  associacions  de  120m2
exclusivament a l'ús hortícola i amb destí a l'autoconsum, alhora que l'ús social propi pel cas de
les parcel·les definides per a aquest destí.  No es podran alterar els camins i les zones de pas
entre les parcel·les. Caldrà mantenir un mínim de 10 cm lliures de cultiu en tot el perímetre de la
parcel·la. Tampoc es podran canviar els panys i cadenats de les entrades.

b. Fer-se càrrec de la neteja i manteniment de l'espai. Recollir les deixalles generades que no es
facin  servir  per  al  compost.  No  estan  permeses  les  acumulacions  de  deixalles  ni  d’altres
materials.

c. L’adequació de l’hort, de les seves instal·lacions i dels productes obtinguts a les condicions
d’higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles conforme a la normativa vigent. No serà apte
l’aplicació d’adobs orgànics líquids (purins i d’altres).

d. El compliment de la normativa referent a fer foc i a la protecció civil així com de la normativa
sobre agricultura ecològica.

f.  No  cedir,  alienar,  gravar  o  disposar,  a  títol  onerós  o  gratuït,  els  drets  que  es  derivin  de
l'autorització d'ús temporal, ni transmetre-la a tercers.

g. Comunicar a l'Ajuntament de Parets, a la Regidoria de Medi Ambient,  qualsevol anomalia,
incidència o problema que pugui sorgir, i, amb caràcter immediat en els supòsits d'urgència.

h. Constituir una vegada adjudicades les parcel·les una Junta d’hortolans, per tal de  vetllar per
la conservació i millora de totes les instal·lacions,  i dels possibles danys, perjudicis i accidents
dels propis usuaris, els causats a tercers així com per a respondre dels béns públics municipals
que puguin esdevenir-se com a conseqüència dels actes o omissions relacionades amb l’ús
privatiu dels horts municipals.

i.  Cultivar  les  varietats  d’hortalisses  i  verdures  de  temporada,  d’acord  amb el  llistat  de  les
espècies vegetals i els criteris tècnics que estableixi l’Ajuntament.
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j. Complir la normativa reguladora de l’aplicació dels residus orgànics amb destinació agrícola, o
qualsevol altra normativa aplicable en matèria mediambiental.

k. Facilitar l’entrada als horts a persones que realitzin recerques sobre horts o els seus productes
i a grups escolars que, sota direcció de monitors, vulguin conèixer els treballs agrícoles o les
produccions que s’hi fan.

l. Mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements de la instal·lació, tant les d’ús propi
com les  d’ús  comú,  especialment  les  casetes  d’eines  o  armaris,  el  sistema de regatge,  els
lavabos (establint torns de neteja entre els adjudicataris) i les portes i tanques d’accés. També
hauran de tenir una actitud de respecte envers la resta d’adjudicataris.

m. Utilitzar el sistema de reg localitzat (regatge gota a gota, microaspersió i  cinta exsudant),
sempre que sigui possible, i a establir torns de reg, si fos necessari. La microaspersió només es
podrà utilitzar per a fer planter. Qualsevol planificació en la gestió del sistema dels elements
comuns serà traslladada a l'ajuntament.

n. Mantenir les portes d’accés general tancades una vegada s’entra o se surt de la zona d’horta.

o. Complir les condicions segons els criteris tècnics que estableixi l’Ajuntament sobre els models
d’hivernacles temporals i d’estructures per a acumular canyes.

p. Els adjudicataris de les parcel·les no podran en cap cas dur a terme el conreu de cap espècie
hortícola  que  no  sigui  per  a  l’alimentació  humana,  ni  serà  apte  el  conreu  de  plantes
psicotròpiques. S’admetrà com a única excepció el conreu de plantes medicinals, ornamentals i
utilitzades com a condiments en la cuina segons els criteris tècnics que estableixi l’Ajuntament,
en una superfície  màxima del  20% de la  parcel·la,  evitant  en  tots  els casos l'ús  de llavors
transgèniques.

q.  La collita  o  productes resultants  del  conreu serà exclusivament per  a  consum propi,  i  en
restarà prohibit l’ús comercial.

r. Resta prohibida la realització de cap classe d’obra, i en concret la instal·lació de cap tipus de
nova tanca o separació, la construcció de barbacoes, la instal·lació de taules fixes o bancs, la
modificació interior i/o exterior de la caseta i/o de l’armari d’eines, i/o la construcció i instal·lació
de nous elements i/o la modificació dels existents, sense autorització de l’Ajuntament.

s. Resta prohibida la La instal·lació de bidons i/o altres contenidors per a acumular aigua.

t. L’únic aspre permès per a les collites és la canya natural o la fusta tractada. No es permet l’ús
d’altres materials, com tubs de ferro o de plàstic.

u. Resta prohibida la tinença i cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. En cas que l’usuari faci
servir l’hort acompanyat de gossos, aquests hauran d’anar lligats per a no causar molèsties i en
els termes descrits en la ordenança de convivència.

v. Resta prohibit passar la nit a l’àrea dels horts municipals ni fer servir les edificacions existents
com a domicili.

w. Resta prohibida la caça, la captura d’ocells en viu, la tala d’arbres, l’eliminació de marges i/o
talussos arbustius i/o qualsevol altra activitat susceptible de causar un dany en la fauna i flora de
l’hort.
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x. Resta prohibida el conreu de més d'una parcel·la per part d'un mateix usuari, o sotsarrendar el
seu conreu per part de l'adjudicatari a tercers.

y. Els adjudicataris han de liquidar l'import de la taxa que es determini a favor de l'Ajuntament, en
concepte de despeses generades per la conservació i el manteniment ordinaris de la terra, pel
consum de cabals d’aigua per a reg, electricitat, el cost de gestió de residus, per les activitats de
formació, vigilància i control de cultius i altres despeses derivades de la gestió de l'espai cedit.

Qualsevol incompliment de les condicions d'ús i prohibicions descrites per part de les persones
usuàries serà objecte de revocació de les pertinents autoritzacions d'acord amb l'establert en
aquest reglament.

10. Competències de l'ajuntament de Parets

Seran competència de l'Ajuntament de Parets:

a. Exercir en qualsevol moment  les seves potestats de tutela i inspecció dels horts, adoptant les
decisions que s'escaiguin i fixant les condicions general d'ús que consideri necessàries.

b. Modificar els límits de les parcel·les, els traçats dels camins i les instal·lacions de reg i altres
serveis de la zona d'horts municipals.

c. Fixar la taxa anual per al manteniment de les instal·lacions a satisfer per les persones titulars
d'autoritzacions.

d.  Vetllar  per  un  adequat  ús  de  les  parcel·les  i  el  conjunt  d'elements  de  la  zona  d'horts
municipals.

e. Imposar sancions prèvia audiència dels interessats.

f.  Resoldre  totes  aquelles  qüestions  que  siguin  plantejades  i  no  previstes  en  el  present
Reglament.

g. La revocació de les autoritzacions d'ús.

h. La selecció de les persones titulars de les autoritzacions sobre les parcel·les d'horts, d'acord
amb el procediment fixat en el present Reglament.

i. la inspecció i control de la zona.

j.  Destinar  recursos  a  l’assessorament  dels  adjudicataris  en  les  pràctiques  de  l’agricultura
ecològica.

L’Ajuntament no es farà responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguin afectar a les
parcel·les.

11. Horaris d’accés

1. L’horari en què es podrà accedir als horts ecològics serà de dilluns a diumenge, de les  7
hores fins a les 21 hores a l'estiu (abril a setembre) i de les 8 a les 19 hores a l' hivern (octubre a
març ).

2. L’accés als espais comunitaris del recinte restaran oberts al públic durant l’horari  establert
sempre que hi hagi algun dels hortolans o hortolanes dins del recinte.
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12. Associacions i entitats

Les parcel·les de l’horta municipal que s’adjudiquin a les entitats i associacions hauran d'atendre
l’objectiu pedagògic, terapèutic o social d’aquestes entitats i associacions; cada parcel·la podrà
ser treballada per més d’una persona, però en cap cas no es podran establir divisions internes
del terreny ni definir nous passadissos fora dels establerts inicialment.

Les entitats i associacions que vulguin adquirir la condició de cessionaris de l'ús de les parcel·les
que en el seu cas ho seran de 120m2, hauran de presentar un projecte que reuneixi el caràcter
d'integració social i mediambiental, que serà avaluat per  la Comissió d'Avaluació del horts.

Les entitats i associacions dins el projecte presentat establiran un programa anual, el qual servirà
per a la formació i la divulgació de les pràctiques de l’horta ecològica. Finalitzat el període d'ús,
les entitats hauran de presentar una memòria final d'acord amb el projecte.

En  cas  de  dissolució  de  l’entitat  adjudicatària,  la  parcel·la  d’horta  quedarà  a  disposició  de
l’Ajuntament.

13. Comissió de seguiment dels horts

L’Ajuntament de Parets del Vallès  crearà una Comissió de Seguiment per a la xarxa d’horts  a
Parets del Vallès, la qual estarà integrada per la següent representació:

a.  Regidor/a  amb  competències  delegades  en  matèria  de  Medi  Ambient  o  la  persona  que
delegui.
b. El Cap de medi ambient.
c. El tècnic/a municipal responsable de la gestió dels temes socials.
d. Un representant de les associacions d’hortolans.
e. Secretari de la Corporació o la persona que delegui.
f. El Director/a de l'Àrea de Via pública i Cohesió territorial.

Correspon a la Comissió de Seguiment desenvolupar les següents funcions:

a. Impulsar accions de formació sobre horticultura ecològica.
b. Impulsar accions de difusió de les activitats que s’efectuïn dins de la xarxa d’horts.
c. Impulsar activitats de caràcter social entre els usuaris de la xarxa d’horts.
d. Vetllar per l’adequat ús de les parcel·les.
e. Vetllar pel compliment del conreu de les espècies vegetals establertes amb el maneig segons
la normativa de l’agricultura ecològica i l’ús responsable de l’aigua entre els hortolans prioritzant
els sistemes de reg sostenibles.
f. Resoldre problemàtiques que no siguin incloses en la normativa i fer propostes de millora.

14. Revocació de l'autorització

L'autorització d'ús serà revocada per les següents causes:

a. Desaparició de les circumstàncies que varen motivar l'atorgament de l'autorització.
b.  Incompliment  dels  deures  de  les  persones  usuàries  establerts  a  l'article  10  del  present
Reglament.  Aquest  incompliment  serà degudament justificat  mitjançant  l'emissió  d'un informe
tècnic per part del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, que detallarà les faltes que incorren
en l'àmbit d'una determinada parcel·la.
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c.  Incompatibilitat  dels  usos  dels  horts  amb  el  planejament  o  amb  la  construcció
d'infraestructures o equipaments d'interès social.
d.  Aquells  supòsits  de  revocació  establerts  en  la  regulació  del  patrimoni  dels  ens  locals  de
Catalunya.

La revocació es produirà previ expedient tramitat amb audiència als interessats, pel termini de 10
dies hàbils.

15. Caducitat de l'autorització

L'autorització caduca pels següents motius:

a. Pel venciment del termini establert en l'autorització
b. Per extinció de l'associació o entitat adjudicatària.
c. Per renúncia de l'adjudicatari.
d. Per desafectació del bé per raons d'interès públic.

e. Per mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari, abans del venciment del termini.
g.  Per  denúncia del  titular  de la  llicència,  amb un termini  d’un mes d’antelació  abans de la
finalització del termini.

La caducitat opera mitjançant resolució de l'Ajuntament dirigida a la persona adjudicatària de
l'autorització, amb audiència prèvia en un termini de 10 dies hàbils.

16. Finalització de l'autorització

En els supòsits de caducitat  o revocació,  la persona titular  de l'autorització,  està obligada a
deixar lliure la parcel·la, en un termini màxim de quinze dies a comptar des de l'endemà de
rebuda la corresponent notificació de l’acord esmentat.

L’usuari  haurà de deixar  l’hort  municipal  buit,  desembarassat  d’estris  i  a  plena disposició de
l’Ajuntament de Parets del Vallès. Les obres i  plantacions que tinguin el concepte de millora
efectuada per l’usuari, i que no puguin ser retirades sense dany al terreny municipal, quedaran
en propietat de l’Ajuntament sense que això generi en cap cas un dret a indemnització, fins i tot
de collites pendents que no puguin ser retirades per l'usuari.

Respecte  de  les  collites,  davant  l’extinció  de  la  llicència  d’ús  privatiu  per  causa  de  mort  o
incapacitat  sobrevinguda  de  l’adjudicatari,  una  vegada  resol  l’expedient  administratiu
corresponent, els familiars autoritzats per l’Ajuntament podran recollir els fruits de la collita en
curs. Els usuaris no tindran dret a cap tipus d’indemnització per pèrdua de collites, per millores
de la parcel·la o per altres incidències que es derivessin de l’extinció o resolució de la llicència
d’ús privatiu, a excepció que es revoqui la llicència d’ús privatiu abans del termini fixat per raons
d’interès  públic  o  per  incompatibilitat  dels  usos  dels  horts  amb  el  planejament  o  amb  la
construcció d’infraestructures o equipaments d’interès social o general.

17. Règim econòmic de les autoritzacions

Les  persones  titulars  de  les  autoritzacions  sobre  parcel·les  d'horts  municipals  quedaran
obligades a satisfer la taxa establerta per les ordenances fiscals.

Disposició final
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El present reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.

3. Acordar, si escau, la devolució de les garanties del contracte d'obres del Projecte
d'urbanització de Can Volart

Pren la  paraula el  regidor  d'Urbanisme,  el  senyor  Juzgado,  i  llegeix la  proposta d'acord
relativa  a  retornar  la  garantia  definitiva  sol·licitada  per  la  mercantil  UTE “CAN VOLART
BARNASFALT, DEUMAL UTE LLEI 18/1982”, per un import de 202.691,22 euros, constituïda
en el seu dia mitjançant la presentació de dos avals, un per un import de 177.296,82 euros i
l'altre per un import de 25.394,40 euros, per  a l'execució de les obres d'urbanització de la
Unitat d'Actuació núm. 18 “Can Volart”, de Parets del Vallès.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 21 de maig de 2009, va adjudicar el contracte de les
obres  d’urbanització  de  la  Unitat  d’Actuació  de  Can  Volart  a  la  UTE  “CAN  VOLART
BARNASFALT, DEUMAL UTE LLEI 18/1982”.

La  Junta  de  Govern  en  data  10  de  novembre  de  2011  va  recepcionar  les  obres
d’urbanització del projecte modificat de la unitat d’actuació núm. 18  polígon industrial Can
Volart, condicionant la recepció a la finalització d'una sèrie de treballs bàsicament vinculats a
companyies subministradores de serveis.

En data 10 de juliol de 2014 l'empresa ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva del
contracte,  per  un  import  de  202.691,22  euros,  constituïda  en  el  seu  dia  mitjançant  la
presentació de dos avals, un per un import de 177.296,82 euros i l'altre  per un import de
25.394,40 euros.

En data 8 d'agost de 2014 el Cap de Via Pública, Serveis Urbans, Obres i Manteniment, ha
emès un informe favorable a la devolució de la garantia.

En data 4 de setembre de 2014 el tresorer accidental ha emès un informe sobre l'existència
dels dos avals bancaris dipositats com a garantia definitiva de les obres abans esmentades
per uns imports de 177.296,82 i 25.394,40 euros.

Fonaments de dret

La clàusula 22 del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació fixa un
termini  de garantia d'un any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la
prestació contractada.

L'article 102.1 del Reial Decret 3/2011, de 13 de novembre, per el que s'aprova el Text refós
de la Llei de contractes del Sector públic, en endavant TRLCSP, estableix que la garantia no
es retorna o  cancel·la  fins que no s’hagi  produït  el  venciment  del  termini  de  garantia  i
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la resolució del
contracte sense culpa del contractista 

La tramitació d'aquest expedient de contractació va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament de
conformitat amb l’article 22.n) de la Llei de bases de règim local, que especifica que són
competència del  Ple les contractacions quan el  seu import  superi  el  10% dels  recursos
ordinaris del pressupost, havent de ser també aquest òrgan qui aprovi la devolució de l'aval.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
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1. Retornar la garantia definitiva sol·licitada per la mercantil UTE “CAN VOLART BARNAS
FALT, DEUMAL UTE LLEI 18/1982”, per import de 202.691,22 euros, constituïda en el seu
dia mitjançant la presentació de dos avals, un per un import de 177.296,82 euros i l'altre per
un  import  de  25.394,40  euros,  per  l'execució  de  les  obres  d'urbanització  de  la  Unitat
d'Actuació núm. 18 “Can Volart”, de Parets del Vallès.

2.  Donar compte d'aquest acord a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Ajuntament per
l'execució d'aquest acord.

3. Traslladar el present acord a l'empresa interessada.

4. Donar compte del Projecte de reforma i ampliació de l'aparcament del Camp de les
Peces

Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i explica que el punt 4 i 5 de
l'ordre  del  dia  tracten  sobre  donar  compte  de  dos  projectes,  els  quals  es  van  explicar
àmpliament a tots els grups municipals en la Comissió Especial de Territori.

El Projecte de reforma i ampliació de l'aparcament del Camp de les Peces està dins de les
actuacions del Pla de barris inclòs en el PAM 2011-2015. Comprèn l'ampliació de 31 noves
places d'aparcament, que juntament amb les 87 actuals quedaran en 118. També comprèn
la creació d'un pas de vianants entre l'avinguda de Catalunya i  els  blocs de pisos,  que
facilitin  el  trànsit  dels  vianants  del  sector.  La  col·locació  de  mobiliari  urbà,  papereres,
reasfaltament  de  l'aparcament  actual  i  la  reordenació  de  les  places  d'aparcament  de
mobilitat interior de l'aparcament, tant de l'actual com l'ampliació, que quedarà en acabar en
un sòl.

Es tracta d'un projecte amb un import de licitació de 95.000 € més IVA, que serien uns
115.000 €.

Pren  la  paraula  el  portaveu  de  CiU,  el  senyor  Martín,  i  exposa  que  vol  aclarir  el
posicionament del seu grup envers l'arranjament o reforma urbanística. CiU creu que és una
obra  necessària  per  als  comerciants  i  restauradors,  i  al  seu  grup  li  agradaria  que  les
propostes de l'equip de govern fossin més elaborades en el sentit que no hi hagués tant de
ciment i quan hi ha sauló obert es busqui la manera de preservar l'espai i adaptar-lo, en
aquest cas a la zona d'aparcament, mantenint el poc de verd que hi ha en aquesta zona.

Intervé el  portaveu d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  manifesta que el  seu grup també va en
aquesta  línia.  Vol  fer  menció  especial  al  projecte  presentat  en  la  Comissió  Informativa.
Certament és un aparcament que tal com l'han plantejat queda molt desert i de ciment. Van
demanar  que  s'hi  afegissin  arbres  en  la  zona  central.  Entén  que  és  un  espai  que  no
s'utilitzarà i no se li vol donar una finalitat, que els obligui a no poder comptar amb jardineres
o arbres per fer una mica més tou l'aparcament, que és el que considera el seu grup que
s'hauria de fer.

L'equip de govern realitza una renovació que fa que l'aparcament sigui bastant més gran, i
es guanyen una sèrie de places. ICV dubta que aportin al teixit comercial una gran avantatja,
és una decisió que l'equip de govern ha pres, però com a mínim que el facin més tou i més
accessible. ICV va proposar un accés per l'avinguda de Catalunya en el mateix pàrquing, ja
que últimament veuen obres que inunden Parets de ciment, places dures, en el cementiri
han tingut l'experiència en què hi ha hagut discrepàncies i voldrien que s'acollís la proposta
com a mínim d'estovar una mica les zones de cara a no trobar un Parets pensat més pels
cotxes, que no per les persones, com ICV creu que hauria de ser. 

Pren  la  paraula  el  regidor  d'Urbanisme,  el  senyor  Juzgado,  i  indica  que  sobre  que  la
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proposta,  aquesta està  pensada per  als  comerciants,  el  comerç  i  els  veïns  de la  zona.
Només dir que quan es va presentar el projecte els veïns encara demanaven que posessin
més ciment. Si se situen entre l'aparcament i els blocs de pisos, hi ha tota una franja de verd
i de terra de sauló impracticable per transitar quan plou, per aquest motiu demanaven que
es construís amb formigó o dur.  Mantenen aquesta història tal com està el projecte. Els
passos i accessos es mantenen tal com ha dit abans. A vegades han de conjugar el tema
entre el que els veïns pensen i necessiten i l'entorn, i la voluntat de l'equip de govern que és
global de mantenir l'equilibri.

Quant a l'aparcament del cementiri, fins al dia d'avui que s'ha acabat i obert, només reben
felicitacions dels veïns, i diuen que ja era hora i que feia anys que s'havia d'haver fet, perquè
l'aparcament era intrasitable.

Ja  van  explicar  perquè  s'ha  executat  així  i  no  s'ha  fet  de  sauló  i  és  perquè  s'hagués
continuat igual. Només volia fer aquests aclariments.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que està bé que opinin els veïns,
però els veïns ho són tots, no només aquells que envolten l'espai, també són aquells que
caminen pel carrer i volen caminar tranquil·lament, no volen caminar trobant-se cotxes, amb
un pàrquing que no té accés caminant perquè has de donar una volta impressionant, perquè
hi ha cotxes al mig.  Per tant, els veïns ho són tots i tots paguen impostos.

La presidència indica que un estat de dret és fonamental per tirar endavant i així és com ha
de ser. Les propostes les entenen com propostes d'equilibri de percepcions. Quan presenten
un projecte els veïns donen la seva opinió i  sí que és veritat que en aquest cas amb la
voluntat que se'ls ha fet arribar d'algun grup sobre no perdre un espai tou, han interpretat el
projecte i la part posterior de l'aparcament s'ha dotat d'un espai més relacional, de mobiliari
urbà, però és cert que majoritàriament els veïns de la zona demanaven pavimentar més
enllà del projecte.

És cert que els veïns són tots i el tema de l'equilibri moltes vegades no és fàcil. Es té en
compte la proposta i per aquest motiu volen reinterpretar la zona passat el pont, entre la
connexió  del  camp  de  futbol  i  entendre-la  com  a  zona  de  relació,  de  compartir  i  de
compaginar els dos espais. Un destinat més a aparcament i l'altre destinat més a persones.
Totes les propostes es valoren i s'intenta buscar un equilibri, que tots els que estan al Ple
saben que mai és fàcil.

El Ple pren coneixement del Projecte de reforma i ampliació de l'aparcament del Camp de
les Peces.

5. Donar compte del Projecte de les obres de reforma i ampliació de Cal Jardiner 2a
fase

Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i explica que el Projecte de les
obres de reforma i ampliació de Cal Jardiner 2a fase comporta, com diu el títol, l'ampliació
de Cal Jardiner per a convertir-lo en casal per als joves.

És una actuació prevista dins del PAM 2011-2015, que comprèn la creació d'un edifici nou
enganxat  a  l'actual,  amb  una  superfície  de  277  m2,  que  sumats  als  de  l'edifici  actual
quedaran en 403 m2.

L'obra nova comporta la  creació de 2 bugs d'assaig,  2 banys,  2 magatzems,  1 pel  bug
d'assaig i 1 altre per una sala polivalent, de 145 m2, amb capacitat per unes 100 persones
joves en aquest cas i  1 pista esportiva de bàsquet  al costat del nou edifici.  L'import del
projecte és de 448.000 € dels quals, el PUOSC subvenciona el 50%.
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Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i  exposa que el seu grup ja va
manifestar en la Comissió Informativa i reiteradament que no comparteix el projecte, ja que
primer  s'haurien de reaprofitar  els  espais  existents,  tot  i  que el  tema dels  joves és una
necessitat molt important, però aquesta no és la millor ubicació per fer això.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup comparteix el projecte,
ja que consideren que és una obra necessària, però no comparteixen el lloc, perquè hi ha un
mercat a l'Eixample, pensat per aixecar més plantes, i aquest és el lloc ideal i és una manera
d'ajudar a dinamitzar la zona, que donarà molt més ús a les persones.

El regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, pregunta si es refereix al mercat sedentari de
l'Eixample, perquè sí és aquest, ha de dir que l'edifici és privat i no de propietat municipal.

El Ple pren coneixement del Projecte de les obres de reforma i ampliació de Cal Jardiner 2a
fase.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

6. Acordar,  si  escau, l'adhesió a la pròrroga de l'acord relatiu a la contractació de
persones  aturades  que  hagin  exhaurit  la  prestació  i/o  subsidi,  inscrites  com  a
demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i explica que des del marc
del programa de treball i formació promogut pel Servei d'Ocupació a Catalunya, han atorgat
al municipi de Parets 4 plans d'ocupació. Per aquest motiu es proposa al Ple l'adhesió a  un
acord en què s'estableixen els tipus de contractació i retribució salarial de les persones que
formaran part i que treballaran al municipi en el pla d'ocupació.

És una proposta que amb anterioritat es van adherir la Federació de Municipis, l'Associació
Catalana de Municipis,  UGT,  CCOO i  la  Secretaria  d'Ocupació  i  Relacions  Laborals  del
Departament d'Empresa i Ocupació.

És una pròrroga que s'estableix ara, l'acaben de sotmetre aquest any i que es va iniciar el 25
de juliol de l'any passat. Simplement es tracta d'adherir-se, ja que l'Ajuntament té uns plans
d'ocupació.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Relació de fets

El  passat  25  de  juliol  de  2013,  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  l’Associació
Catalana de Municipis com a representants dels interessos generals de les institucions de
govern local, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de
Catalunya, com a organitzacions sindicals més representatives, juntament amb la Secretaria
d’Ocupació  i  Relacions  Laborals  del  Departament  d’Empresa i  Ocupació,  van signar  un
acord  per  establir  les  retribucions  de  les  persones  participants  al  programa  Treball  i
Formació.

El 12 de maig de 2014 es va signar una pròrroga a l’acord inicial, fins al 30 de juny de 2015,
que fixava la mateixa retribució i actualitzava els dies d’indemnització per fi de contracte a la
normativa vigent.

En sessió de la Mesa de Negociació de l'Ajuntament de 26 de setembre de 2014 es va
acordar  l’adhesió  a  la  pròrroga  de  l’Acord  esmentat  per  les  persones  participants  al
Programa de treball i formació.
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Fonaments de dret

L’article  54.h  del  Decret  214/1990  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del
personal al servei dels ens locals, dóna competència al Ple per fixar l’aplicació i la quantia
de les retribucions del personal laboral.

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

1. Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès a la pròrroga de l’acord relatiu a la
contractació  de  persones  aturades  en  el  marc  dels  programes  de  Treball  i  Formació
promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

2. Notificar  el  present  acord a les  entitats  municipalistes,  als  sindicats  i  al  Departament
d'Empresa i Ocupació.

7. Donar compte de la Sentència del Jutjat social número 3 de Granollers en relació al
conflicte col·lectiu 21/2014

Pren la paraula el secretari, i dóna compte de la Sentència 237/2014, de 12 de juny de 2014,
del Jutjat Social 3 de Granollers, procediment conflicte col·lectiu 219/2014, per la qual es
reconeix el dret del personal laboral del Patronat Municipal d'Ensenyament a percebre la
part  proporcional  de  la  paga  extraordinària  del  mes  de  desembre  de  2012,  en  la  part
meritada a data 15 de juliol de 2012.

Pren la  paraula la  portaveu del  NOPP,  la  senyora Martí,  i  indica que el  contingut  de la
Sentència és totalment lògic, i que probablement s'hauria d'adjuntar amb el punt següent,
perquè aquest import és el que se sol·licita al Departament d'Ensenyament.

És lògic que quan va sortir la disposició estaven a mig any, i per tant es té dret a la paga i és
lògic  que  els  treballadors  del  Patronat  la  recuperin  i  també és  lògic  que  es  demani  al
Departament  d'Ensenyament  que  efectuï  l'aportació  corresponent,  en  base  al  conveni
subscrit.

Tots els grups hi estan a favor i d'acord amb els punts 7 i 8. Per tant i,

Relació de fets

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 20 de desembre de 2012 va acordar, de conformitat amb
el  que disposava el  Reial  Decret  Llei  20/2012,  declarar  l'import  corresponent  a la  paga
extraordinària de Nadal de l'any 2012 de l'Ajuntament de Parets del Vallès i del Patronat
municipal d'Ensenyament com a crèdits no disponibles.

Contra l'esmentada Resolució Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCOO) va
formular  demanda  de  conflicte  col·lectiu  en  relació  al  personal  del  Patronat  Municipal
d'Ensenyament de Parets del Vallès, davant el Jutjat Social de Granollers.

Mitjançant Sentència 237/2014, de 12 de juny de 2014, el Jutjat Social 3 de Granollers va
dictar Sentència en el procediment conflicte col·lectiu 219/2014 per la qual es resol:

“Que  debo  estimar  y  estimo  la  demanda  de  Conflicto  Colectivo
interpuesta por la Confederación Sindical de la Comissió Obrera
Nacional  de  Catalunya  contra  la  entidad  Patronat  Municipal
d'Ensenyament  de  Parets  del  Vallès  y  en  consecuencia  DEBO
RECONOCER  Y  RECONOZCO  el  derecho  del  personal  laboral  de  la
entidad  demandada  a  percibir  la  parte  proporcional  de  la  paga
extraordinaria del mes de diciembre de 2012 en la parte devengada
a fecha de 15 de julio de 2012, condenando a la demandada a estar
y asar por los efectos de tal declaración”
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Per Diligència d'ordenació del Jutjat Social número 34, de 17 de setembre de 2014, s'ha
comunicat al Patronat Municipal d'Ensenyament la fermesa de la Sentència.

Fonaments de dret

Articles 247 i següents de la Llei 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicció
social, en relació a l'execució de sentencies en procediments de conflictes col·lectius.

Article 22,2.j) de la Llei de bases de règim Local en relació a la competència del Ple en
l'exercici d'accions judicials en matèries competència plenària.

El Ple de l'Ajuntament:

1. Pren coneixement de la Sentència 237/2014, de 12 de juny de 2014, del Jutjat Social 3 de
Granollers,  procediment conflicte col·lectiu  219/2014,  per la  qual  es reconeix  el  dret  del
personal laboral del Patronat Municipal d'Ensenyament a percebre la part proporcional de la
paga extraordinària del mes de desembre de 2012 en la part meritada a data de 15 de juliol
de 2012.

2. Notificar  el  present  acord  al  Jutjat  Social  3  de  Granollers,  i  als  representants  dels
treballadors de l'Ajuntament.

8. Acordar, si procedeix, reclamar al Departament d’Ensenyament el finançament de la
part meritada de la paga extraordinària de desembre de 2012 del personal de l’Escola
Municipal Pau Vila

D'acord amb l'exposat anteriorment, tots els grups voten a favor. Per tant i,

Relació de fets

El finançament de la Escola Municipal Pau Vila en l’exercici 2012 va ser d'1.273.253,88 €,
d’acord amb les retribucions del personal establertes en l’Acord de Govern de 24 de juliol,
que modificaven les retribucions del personal establertes en acord de 29 de maig de 2012,
als  efectes  de  no  acumular  les  reduccions  en  les  retribucions  del  personal  amb  les
acordades pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.

Per altra banda i en aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, es reduïa la
retribució del personal al servei de les administracions en les quanties corresponents a la
paga de desembre de 2012.

De conformitat amb les  resolucions judicials  de la jurisdicció social, en l’àmbit del personal
del  Patronat  Municipal  d'Ensenyament,  s’ha  de  considerar  el  dret  dels  treballadors  del
Centre Escola Municipal Pau Vila a percebre la part ja meritada de la paga extraordinària del
desembre de 2012 fins al 15 de juliol de 2012, en funció de la seva relació laboral amb
l’Ajuntament.

Realitzada la valoració econòmica d’aquest dret dels treballadors del Centre Escolar, d’acord
amb la seva situació en aquelles dates, correspon un import de 28.053,14 €, els quals haurà
de ser regularitzats en la liquidació corresponent a l’exercici 2012 per part del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

L’article 44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa,  estableix  que en els  litigis  entre  Administracions  públiques,  amb caràcter
previ a la interposició del recurs contenciós administratiu procedirà requerir  prèviament a
què  realitzi  l’activitat  a  la  qual  està  obligada,  especificant  la  disposició  que  obliga  al
compliment.
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Vist l'informe dels Serveis Jurídics de 2 d'octubre de 2014.

Fonaments de dret

• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació

• Acord  de  Govern  de  la  generalitat  de  Catalunya  GOV/78/2012,  de  24  de  juliol,
d'adequació de les mesures de reducció retributives

• Reial  Decret  Llei  20/2012,  de  13  de  juliol,  de  mesures  per  garantir  l'estabilitat
pressupostària

• Article  44.1  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció
contenciosa administrativa

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

Reclamar a la Direcció General de Centres Públics del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, la part meritada de la paga extraordinària de desembre de 2012
del personal de l'Escola Municipal Pau Vila, per un import de 28.053,14 €, d'acord amb la
relació formulada pels Serveis de Recursos Humans,  i  en compliment dels convenis de
finançament de l'Escola Municipal Pau Vila.

9.  Aprovar,  si  procedeix,  la  modificació  de  crèdit  5/2014  del  pressupost  de
l’Ajuntament

Pren la  paraula la  presidència  i  proposa  la  modificació  de crèdit  5/2014 del  Pressupost
vigent  de  l’Ajuntament  mitjançant  suplement  de  crèdit,  per  un  import  de  195.540,78  €
finançats amb baixa de crèdits, que es destinaran a la contractació de 31 plans d'ocupació,
continuant amb la línia de contractacions mitjançant una de les línies estratègiques, que des
de  l'inici  de  la  legislatura  s'ha  seguit,  que  és  de  crear  plans  d'ocupació  per  diferents
aspectes.

Aquesta tercera convocatòria 2014 signifiquen 31 plans d'ocupació, que es divideixen en
tres  àmbits.  Dintre  de  l'Àrea de Serveis  Personals,  mestres  per  reforç  a  les  escoles,  8
persones, 3 més d'auxiliars de la llar, 1 dinamitzador juvenil, i 2 conserges, que sumen 14
plans dintre de l'Àrea de Serveis Personals.

Dintre  de  l'Àrea  de  Territori  són  16  plans.  Concretament  2  agents  cívics,  dins  de  la
Campanya que ja s'ha encetat des de fa un cert temps i que dóna bons resultats i es vol
continuar implementant. 1 pla d'ocupació d'equipaments públics i de neteja de via pública 13
plans d'ocupació, que són els 16.

Dintre de l'Àrea de Serveis Generals, 1 pla d'ocupació per temes de factura electrònica i
documents electrònics.

Tot això signifiquen 31 plans d'ocupació, i per aquest motiu es proposa la modificació de
crèdit.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que no és que no aprovin els
plans, sinó que el problema és la modificació del pressupost d'habilitar 195.540,78 €, que ja
hi eren en el pressupost pels plans d'ocupació, fent el total dels 350.000 € que hi havia
consignats en el pressupost.

Ja va dir quan es va efectuar l'altra modificació, que és una modificació que a l'entendre del
NOPP arriba tard, perquè parlen del pressupost del 2014, i les contractacions es preveuen
fer des de l'1 de desembre fins al juny del 2015. Aquest fet no és lògic, perquè s'hauria de
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haver fet dins del 2014, ja que el pressupost és del 2014 i per al 2015, s'haurien d'obrir
noves partides, ja que es traspassen diners d'un any a l'altre,  en certa manera, i  té una
coincidència  certament  en  un  període  preelectoral,  passant  un  pressupost  del  2014.
L'execució de part del pressupost del 2014 al 2015.

Aquesta modificació s'havia d'haver  realitzat  abans i  realment  no són 31 plans,  sinó 31
contractes, els quals s'havien d'haver fet abans, a partir de juny.

És evident i reconeixen que no és fàcil i que representa una feina important. Aquesta és la
consideració que realitzen respecte a la utilització dels recursos, que repeteix que haurien
d'haver estat dins del 2014, i no traspassar-lo al 2015.

Una segona observació  respecte  al  contingut  dels  plans  és  que hi  ha  una contractació
important de neteja viària, que són 16 contractes, que a la llarga caldrà reestudiar-lo, perquè
l'Ajuntament té adjudicat el contracte de neteja viària. De la mateixa manera que hi ha unes
contractacions de neteja viària, també els agradaria que s'hagués ampliat el pla contractant
persones de l'àmbit de la construcció, paletes, mà d'obra, etc. Per actuar en la via pública,
perquè és evident que de cara al futur serà necessari per poder donar feina a gent aturada,
que difícilment pot trobar feina en altres llocs, doncs en el camp de la neteja i en el camp de
les millores viàries, probablement siguin unes àrees en les quals s'hagi d'incidir, en tot cas
és  una  discussió  sobre  el  contingut  dels  plans.  El  que  no  els  agrada  gaire  és  que  la
modificació de crèdit arribi tan tard, però votaran a favor.

Pren la paraula la regidora de CiU, la senyora Samon, i exposa que el seu grup vota a favor
de la proposta, però volen dir entrant en el contingut dels plans, que se n'alegren molt que el
contracte laboral hagi augmentat de 4 mesos a 6 mesos. CiU en anteriors plens ja havia fet
palesa la importància d'augmentar la durada del contracte.

D'altra banda estan d'acord que s'hagi inclòs formació de caràcter transversal, amb l'objectiu
de treballar les competències per a la recerca de feina. En aquest punt de la formació troben
a  faltar  la  formació  professionalitzadora.  Ja  han  dit  en  anteriors  plens  que  cal
professionalitzar  les  persones  aturades  si  volen  facilitar-los  l'entrada  al  mercat  laboral.
Saben que no és fàcil  per la diversitat  de perfils que tenen, però estan segurs que han
d'haver-hi fórmules o maneres per tal de fer-ho possible.

Potser  la  formació  professionalitzadora  dels  plans  d'ocupació  hauria  de  ser  un  projecte
d'àmbit supramunicipal, en què tots els municipis del Baix Vallès s'agrupessin i ofertessin
una formació de qualitat dirigida a formar els aturats segons les demandes del mercat.

Per últim, dir que un dels requisits d'accés als plans d'ocupació és no haver participat en cap
pla d'ocupació durant els darrers 12 mesos. Els fa una mica de por el fet que aquest requisit
faci perdre el sentit que tenen els plans d'ocupació, ja que l'objectiu d'un pla d'ocupació, és
mitjançant un contracte,  rellançar en el  bon sentit  de la paraula al  mercat laboral a una
persona aturada. Una persona que faci un pla d'ocupació de 6 mesos, quan acabi podrà
cobrar durant 6 mesos el subsidi, i quan acabi subsidi podrà tornar a fer un pla d'ocupació.
Entrar en la roda del pla d'ocupació, subsidi, pla d'ocupació no els agradaria que passés,
perquè hi ha prou persones aturades al municipi, perquè es repeteixin contractacions i dit
això, CiU vota a favor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que el seu grup vota a favor.
Es tracta de 31 contractacions, i atesa la situació laboral al municipi són molt benvingudes.

Recorda que són 8 projectes. També celebren el fet que els plans d'ocupació passin de 4 a 6
mesos, reivindicació que en el seu moment va fer el seu grup municipal, perquè entenien
que 4 mesos eren molt escassos. 6 mesos dóna una certa tranquil·litat a la persona que
accedeix a aquest tipus de contractació, i per altra banda, mencionar el tema de la neteja.
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Les persones que accedeixen a plans d'ocupació vinculats a la neteja són persones que
requereixen una especial atenció social, per tant entén que han d'existir com a tal. Sí que
reclamen el que han reclamat per enèsima vegada, que a aquestes persones no se'ls posi
un xaleco que posi pla d'ocupació, sinó un xaleco que posi Ajuntament de Parets, però no
pla d'ocupació, ja que això fa veure a la gent que són persones que estan fent una feina que
segurament haurien d'estar fent altres coses més adequades, que és el que voldrien tots.
Han de tenir en compte aquest detall que no és menor i que seria dignificar la tasca i la
situació complicada en la qual es troben totes aquestes persones. Per la resta ICV hi està
d'acord i vota a favor.

La presidència explica que la part important del punt és que tots els grups municipals estan
a favor,  fet  que vol dir  que el  tema forma part  de la sensibilitat  de tots els grups, i  que
aquests veuen que és una necessitat i que com ha tal s'ha de continuar preservant.

Com sempre es tindran en compte les diferents observacions que s'han manifestat com a
línia de millora dels plans d'ocupació. Des del primer dia de la legislatura s'han adaptat, per
intentar  millorar  alguns  dels  aspectes  comentats.  Encara  queden  alguns  com  s'ha  fet
referència, però probablement les aportacions que es presenten al Ple ajuden a millorar els
plans d'ocupació, com el tema dels 6 mesos, que a més dóna l'oportunitat a una família,
perquè quan es fa un pla d'ocupació, darrera de la persona hi ha una família, que amb els
ingressos no tenen per tirar endavant i que ajuden en 6 mesos, i als 6 mesos següents.
També s'hi ha afegit altres temes com comentava la regidora de CiU, com el tema de la
formació. Probablement encara hi ha un aspecte a millorar, però en el pressupost de 2015 ja
ho tenen preparat i  coincidiran en l'elaboració dels pressupostos de 2015 en el tema de
formació professionalitzadora, ja que és un punt amb el qual coincideixen, el que passa és
que han d'anar millorant per tenir uns plans d'ocupació millors.

Respecte a la qüestió dels 12 mesos, està bé l'observació, però no s'haguessin pogut trobar,
perquè els plans d'ocupació eren de 4 mesos, i no de 6, per aquest motiu no hi ha hagut
encadenació, però sí que és veritat que quan es diu això, és per preservar que no passi. Ara
encara més és un tema a tenir en compte el tema, perquè moltes persones i famílies ho
estan passant  malament,  per  aquest  motiu  la  voluntat  de l'equip  de govern  és  que  les
famílies que no han tingut l'oportunitat d'estar en els plans d'ocupació anteriors, en tinguin
l'oportunitat. Aquest és l'objectiu i vetllaran perquè sigui així, perquè és el més just.

Contestant a alguna observació del grup del NOPP, dir que no són 16, sinó 13 plans de
neteja viària. 

D'altra banda, a partir  d'ara, estan en les dates que estan, i  s'apropen a unes eleccions
municipals. Una decisió electoral es realitza quan s'apropen les eleccions i que no ha fet
durant la legislatura i si alguna cosa s'ha fet durant la legislatura han estat plans d'ocupació,
que porten més d'un centenar.  Ara l'únic que es fa és continuar,  o  sigui que no perquè
vinguin eleccions han de deixar de fer plans d'ocupació, perquè seria deixar de fer tot el que
han realitzat durant els altres 3 anys de legislatura. Han de lluitar per tenir detalls de millora
per ser més efectius i que cada vegada siguin més les famílies que tinguin no una solució
definitiva, que ja ho saben, sempre han coincidit que un pla d'ocupació no és una solució
definitiva per ningú, però sí que és una pilota d'oxigen que moltes vegades en els moments
que es troben moltes famílies els hi fan no només poder viure pel tema dels diners, sinó
poder-se sentir que són útils i que poden ajudar al seu municipi també desenvolupant una
tasca que, amb això sap que coincideixen tots i creu que és bo que així es digui.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

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                                                                                                                    21/38



Secretaria General

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

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

Atès l’informe d’intervenció.

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

1. Aprovar la modificació de crèdits MCPle/5/2014 del Pressupost vigent de l’Ajuntament
mitjançant  suplement  de  crèdit  per  un  import  de  195.540,78  €  finançats  amb baixa  de
crèdits, augmentant i minorant les partides que tot seguit es relacionen:

Despeses a finançar:

AUGMENT:

Partida Descripció Import

Pla d’Ocupació Local 

1392.241.14102 Retribucions personal Pla d’Ocupació 146.000,00
1392.241.16002 Seguretat Social personal Pla d’Ocupació 47.000,00
1392.241.16008 Riscos laborals i revisions mèdiques 2.000,00

TOTAL 195.000,00

MINORACIÓ:

Partida Descripció Import
1000.929.27000 Fons de Contingències Pla d’Ocupació i altres 195.000,00

TOTAL 195.000,00

2. Iniciar  el  tràmit  d’informació  pública  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits
MCPle/4/2014,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’art.  169  del  text  refós  de  la  Llei
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.

10.  Acordar,  si  correspon,  l’aprovació  provisional  de  les  Ordenances  fiscals  de
l’exercici de 2015

Pren la  paraula el  regidor d'Hisenda,  el  senyor Juzgado,  i  exposa que avui es porten  les
Ordenances fiscals de l’exercici de 2015 per a la seva aprovació provisional.

Com l'any anterior s'han mantingut una ronda de negociacions amb tots els grups polítics amb
representació municipal, i s'han recollit la majoria de les propostes presentades, si bé no la
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totalitat, es recull en algunes la proposta i sobretot el sentit de les mateixes.

Ara passarà a detallar la proposta de l'equip de govern pel que fa a les Ordenances fiscals de
2015, però li  agradaria dir abans les tres directrius en què s'hi ha treballat,  que han estat
congelació, reducció i bonificació. 

Les tres paraules resumeixen com serà la factura social, que respon com no podria ser d'una
altra manera a les polítiques socials que defensen i que venen fent al llarg del temps. Han de
dir a més que compleixen compromisos i baixen impostos, amb un 3% de reducció de l'IBI
urbà, i el 3% de reducció en l'aigua d'ús domèstic i comercial. En aquest cas proposen també
un increment del 50% del fons d'ajut social, que permetrà garantir el servei d'aigua a famílies
amb escassos recursos econòmics.

Tant l'IBI com l'aigua són rebuts que afecten tothom i per tant la reducció també afecta tothom.
És  un  3%  lineal,  del  qual  es  beneficiarà  el  conjunt  de  la  ciutadania,  però  a  més  es
complementarà amb altres bonificacions als col·lectius amb més dificultats econòmiques.

Fet un breu resum del que parlaran a continuació, entrarà en detall. La proposta de les taxes i
els impostos per al 2015 segueixen les directrius de congelació, reducció i bonificació, amb
força novetats respecte a les de 2014. És la línia que segueix l'equip de govern des de l'inici de
la legislatura, la qual van practicar amb mesures de contenció de la pressió fiscal i reducció del
coeficient  d'algun impost  per apaivagar els increments d'altres administracions amb alguns
impostos i taxes i a l'efecte de la revisió cadastral que han patit durant aquests anys.

Per tant per al 2015 s'ha de tenir en compte la situació actual de la crisi continua. Cada cop hi
ha més persones desfavorides i per aquest motiu han de mantenir aquesta línia, per això a
grans trets i per mencionar les novetats, la proposta és congelar gairebé totes les taxes i els
impostos, mantenir totes les bonificacions d'anys anteriors, i aplicar-ne de noves.

Com a novetats de les Ordenances de 2015 està la creació d'una Ordenança nova que regula
els horts urbans, amb un preu de 10 € mensuals i una carència a preu 0 € per als 6 primers
mesos.

També una nova Ordenança que s'estableix per la taxa de les entitats bancàries amb pisos
buits. 

En l'impost de plusvàlua hi ha exempcions en casos de dació hipotecària o dació en pagament.
L'aplicació d'un 50% de la reducció de la tarifa de la piscina municipal i del pavelló d'esports per
a famílies nombroses i monoparentals. Dins de les bonificacions en l'apartat social, és una altra
de les novetats.

En l'àmbit comercial, amb la voluntat d'incentivar el comerç de proximitat es bonifica amb el
100% de la taxa d'activitats a aquelles empreses que donin d'alta el negoci als carrers Major,
Sant Antoni o al mercat sedentari de l'Eixample.

També  en  matèria  de  comerç  dir  que  tots  els  mitjans  de  comunicació  municipal  oferiran
campanyes promocionals a preus més reduïts.

El més destacat de la proposta és la congelació general i la reducció d'un 3% en els rebuts de
l'IBI de tipus urbà i del 3% en el rebut de l'aigua d'ús domèstic comercial i el fraccionament
automàtic del pagament de l'IBI en 4 rebuts per tots aquells que ja el tenen domiciliat.

El senyor Juzgado continua exposant que fins ara ha parlat de novetats, però no poden deixar
de recordar altres ajuts i bonificacions que s'apliquen des de fa anys als col·lectius que més ho
necessiten dins del marc de les seves polítiques socials.

En l'apartat de l'IBI hi ha un 40% de bonificació a les famílies nombroses; un 50% de subvenció
en els rebuts d'habitatges de protecció oficial; 50% de bonificació pels habitatges en els quals
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s'instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar o un 50% de bonificació pels
habitatges de lloguer que obtinguin la qualificació definitiva de protecció pública.

També està la bonificació del 20% de l'IAE amb un màxim de 20.000 € a les empreses que
contractin un mínim de 5 persones de manera indefinida a través del SLOP o l'exempció de
pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a les persones amb un 33% de
discapacitació o superior.

També es preveu la bonificació del 75% en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als
propietaris de vehicles elèctrics o bimodals. 

Una altra exempció és el  pagament de la  taxa de residus pels  pensionistes per  jubilació,
incapacitat permanent o viduïtat, majors de 60 anys, que acreditin excasa capacitat econòmica.

També la bonificació de 6 € en el rebut de la taxa mediambiental a les persones que facin ús de
la  deixalleria  un  mínim  de  10  vegades  a  l'any  o  el  100%  de  bonificació  de  la  taxa  de
teleassistència domiciliària a les persones majors de 80 anys  que viuen soles al domicili i d'un
25% a un 100% a les persones menors de 80 anys amb excasa capacitat econòmica, sempre
amb la valoració dels serveis socials.

També es preveuen bonificacions  entre  el  25% i  el  100% de la  taxa del  servei  d'atenció
psicològica, amb la valoració dels serveis socials.

Sobre la taxa de la piscina hi ha bonificacions de fins al 50%, si és resident al municipi, jubilat o
pensionista, major de 60 anys o grup escolar i del 100% per a persones amb discapacitat del
33% o superior.

Respecte  a  la  taxa de transport  urbà es  preveu l'exempció  als  pensionistes per  jubilació,
incapacitat permanent o viduïtat, majors de 60 anys i a les persones amb discapacitat del 33%
o superior i mobilitat reduïda.

El senyor Juzgado deia a l'inici, que algunes propostes d'altres grups municipals s'han pogut
incorporar  i  altres  no.  No  per  manca  de  voluntat,  sinó  perquè  farien  inviable  mantenir  la
priorització de les polítiques socials practicades des de l'inici de la legislatura i refrendades els 2
últims  anys  pels  ciutadans  que  han  pres  part  del  procés  de  participació  del  pressupost
municipal, que coincideixen amb l'ordre dels 2 anys, en què han de continuar creant plans
d'ocupació locals, han de continuar aportant recursos a polítiques educatives com les escoles
bressols o els menjadors escolars i incrementar en la mesura que puguin, perquè així també la
societat s'està trobant amb més import pels ajuts socials. Creuen que la proposta rebuda de
reduir al voltant del 15% de l'IBI és bona, i fins i tot ampliable, això sí per als ciutadans amb una
situació més desfavorida, perquè sinó faria inviable tot l'altre. 

Han fet molts càlculs en la preparació del pressupost. Més endavant es trobaran amb les forces
polítiques per treballar-hi  i  creuen que poden rebaixar,  via subvenció l'import de l'IBI a les
persones aturades, jubilades i incorporar les famílies monoparentals, que reuneixin els requisits
establerts. Poden arribar en aquest cas fins a un 20% de reducció o més en algun altre cas. El
càlcul l'han fet del 20% i han pres com a referència la mitjana dels rebuts que es cobren de l'IBI
que és un rebut de 500 €. Aquesta proposta la portaran en el pressupost per al 2015. Com
comprendran si el rebut és de menor import i la subvenció és una quantitat fixa, el percentatge
encara tindria més importància sobre la reducció i l'ajuda en aquests col·lectius.

Per l'exposat, i perquè pensen que és una bona proposta de política social, perquè afavoreixen
a les persones que més ho necessiten i perquè també han volgut que tota la ciutadania tingués
una  reducció  en la  pressió  fiscal  consideren  que  les  Ordenances es  podrien aprovar  per
unanimitat.

Pren la paraula al portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que pel que fa a la intervenció
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del regidor d'Hisenda, que ha fet un llistat molt exhaustiu de la qüestió de les bonificacions,
algunes contingudes en aquestes Ordenances, que s'aprovaran i d'altres no, i si bé és veritat
que el NOPP coincideix amb algunes de les Ordenances i de les propostes presentades i
celebren que l'equip de govern, per primera vegada hagi iniciat una tendència a baixar alguns
dels impostos, s'ha de tenir en compte de totes maneres que l'import més important de tot el
contingut de les Ordenances és l'IBI, i en resum la proposta que presenta l'equip de govern és
que  es  rebaixi  en  un  3% l'IBI  linial  i  un  3% l'aigua  i  que  la  resta  d'Ordenances  quedin
congelades i després totes les bonificacions que ha explicat el regidor.

El NOPP fa un temps que va presentar una proposta /  moció,  en què demanava que es
rebaixés l'IBI un 15% i tota la resta d'Ordenances, no només la de l'aigua, un 3%.

Respecte a la  proposta del  15% com és un percentatge important,  en el  moment  de les
negociacions, el NOPP va dir que podria acceptar que la reducció del 15% es realitzés en 3
exercicis, però l'equip de govern no va acceptar la proposta, naturalment està en el seu dret, i
ofereixen un 3%.

El NOPP ha presentat aquesta proposta perquè la pressió fiscal que exerciten sobre el ciutadà
totes les administracions, la local és una administració més, és una pressió molt alta i si l'equip
de govern ha indicat reiteradament que l'economia municipal funciona molt bé i que les arques
estan molt sanejades, es pregunta per què si l'economia municipal ho permet, perquè no es
baixa la pressió fiscal de la gent, que té una pressió avui dia molt alta.

Com ja s'ha dit també, l'IBI és un impost que afecta tothom, propietaris i llogaters, perquè el
propietari el paga, però si una persona està de lloguer també se li repercuteix en el lloguer.

El seu grup farà una broma, ja que aquest impost Borbònic del cadastre, es va aprovar a partir
del 1714, i atès que es celebra el tricentenari, estaria bé que l'Ajuntament de Parets beneficiés
els  ciutadans  del  poble  amb  una  reducció  certament  important.  Seria  com  un  fet
commemoratiu. La commemoració en comptes de fer una estampa, que és rebaixés l'IBI, és un
tema que estaria bé.

El seu grup quan va comentar la baixada, el regidor va dir i creu que tenia raó, que d'on traurien
els  diners si  es rebaixés un15%. Repeteix  que el  NOPP estaria  disposat  a acceptar  una
reducció en tres anys del 5% cada any. El NOPP faria rebaixes, perquè no tenen els mateixos
criteris que l'equip de govern, i reduirien les contractacions via capítol II. Com que la llei no
permet contractar des del capítol I, s'han contractat personal via capítol II. El NOPP tendiria a la
recuperació del tema de la neteja viària i que l'obra pública s'executés a través de la brigada
per inquivir personal de l'atur i rebaixarien molt els contractes externalitzats.

Aquesta és una reflexió i un punt del qual hauran de rumiar-hi tots perquè necessàriament per
donar feina a un paquet important que està aturat al poble, probablement s'hagi d'anar cap
aquest camí, ja ho ha fet algun ajuntament a la comarca, com per exemple Montornès.

La senyora Martí continua explicant que també reduirien altres partides com la mitja dedicació
d'una  regidora,  que  el  NOPP no  considera  necessari,  despeses  de  publicitat,  despeses
institucionals, depeses de representació i farien una política més cap a les persones i menys
cap a la política de l'asfalt, com s'ha dit en algun punt i és a la qual s'ha tendit.

La  proposta  del  NOPP del  15% i  el  3% de  reducció  en cap  moment  pot  ser  titllada  de
demagògica, perquè han intentat explicar d'on traurien l'aportació. 

El seu grup s'absté en el punt, encara que com a mínim aquest any no hi ha increments, i és la
primera vegada que no hi ha augments. Hi ha una lleugera baixada i tan de bo que aquesta fos
una tendència que continués en els propers anys.

Respecte al tema de les ajudes vol fer una menció concreta. No nomé s'ha d'ajudar a les
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persones quan arriben a Serveis Socials, perquè quan arriben aquí els problemes ja són molt
grossos, sinó que s'ha de mirar que el gruix de població no hi hagi d'arribar i vetllar pel col·lectiu
del cos principal del poble que és el que sosté totes les administracions.

El  NOPP faria  la  modelació de les Ordenances d'una altra manera,  pels  motius exposats
s'abstindran en el punt.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i en primer lloc agraeix a l'equip de govern
que convidés el seu grup a parlar-ne de les Ordenances i a escoltar les valoracions fetes al
respecte.

CiU valora positivament que en línies generals es parli d'una congelació de les taxes. També
valoren positivament que hi hagi tres zones en què es bonifica el 100% de la taxa dels locals
comercials de nova apertura. També valoren positivament la reducció del 3% en la factura del
consum d'aigua domèstic i comercial i també el 3% de reducció de l'IBI. Al voltant d'aquest
impost faran una reflexió una mica llarga, perquè entenen que aquest impost més l'IAE suposa
el 50% o més de la recaptació dels ingressos de l'Ajuntament. Es tracta de 12.000.000 € sobre
uns 22.000.000 € d'ingressos. 12.000.000 € venen de l'IBI I l'IAE.

La reflexió  que  volien  fer  és  la  següent.  Porten 3  anys  de  legislatura  amb augments  de
l'Ajuntament, amb augments des de l'Estat espanyol, via Decret del govern del Rajoy, d'un 6%,
a més a més de l'augment que ja tocava per la revisió cadastral, que acabava a l'any 2013, tot
això ha suposat que molts rebuts, parlen d'increments de l'impost al voltant d'un 50%. Hi haurà
que estan per sota, i d'altres que saben que estan per sobre del 50%. Continuant amb la
reflexió, que de fet en la reunió mantinguda ja la van comentar, CiU va una mica a veure els
números finals de l'exercici liquidat.  Parlen de 3.000.000 € de superàvit.  Resulta que amb
aquests milions l'equip de govern no pot aplicar aquests diners a tot allò que a trets generals
són la línia d'actuació que tenen marcada, perquè resulta que un altre cop el govern de l'Estat,
amb el senyor Rajoy al cap davant, diu com s'han de gastar aquests diners i què s'ha de fer.
CiU pensa que seria més evident que si l'Ajuntament té la capacitat com és el cas de reduir
d'una manera més important el 3%, no s'arribi a finals d'any a un superàvit de 3.000.000 €,
perquè vinguin des de fora qualsevol i els digui com s'han de gastar. Aquest és un fet bastant
evident que van comentar a l'equip de govern i esperaven que fossin capaços de baixar una
mica més el 3%.

El que sí que es queden és amb la voluntat que van tenir tots plegats de què es treballaria, no
només aquest any, sinó el que ve i l'altre en reduccions paulatines de l'impost. Realitzar una
reducció forta és una mica inviable, perquè l'Ajuntament té la capacitat de reduir, es parlava
d'un 15% o un 10%, però no és possible i s'ha de fer a poc a poc, però sí que es queden amb
al compromís del PSC, el NOPP, ICV i CIU, en reduir l'IBI, aquest any i els que venen. Governi
qui governi. És important dir-lo perquè no saben com anirà l'any que ve i si amb això estan
d'acord, serà bo que continuï així.

El senyor Martín continua exposant que en línies generals, el seu grup els ha fet costat en anys
més difícils, en els quals hi ha hagut augment dels impostos, i CiU tot i que no acaba d'estar
d'acord i creu que es podria haver fet un esforç superior, encara que votaran a favor, perquè
continuen confiant en què d'aquí en endavant continuarà igual.

El regidor d'Hisenda quan ha efectuat l'exposició del punt, ha esmentat les bonificacions de l'IBI
a persones que estan en situació d'atur, a famílies monoparentals, etc. CiU creu que la reducció
de l'impost és important perquè com deia la representant del NOPP, és un impost que toca a
tothom, però és cert que ara hi ha molta gent que té feina, però molt precària, amb sous baixos
o molt baixos, i hi ha gent que fa mans i mànigues per pagar aquest impost, per aquest motiu
s'ha de reduir en la mesura del possible.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i en primer lloc agraeix la facilitat donada
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per  l'equip  de  govern  per  poder  parlar  d'aquest  tema,  que  és  el  més  important  d'avui  i
segurament d'alguns plens que ja porten. Parlen d'impostos i a partir d'aquí comentar el fet del
que representa l'IBI. Per al  seu grup l'IBI és l'impost més equilibrat que hi ha, ja que grava
sobre allò que té la família o la persona, i per tant el que més té, més ha de pagar, per aquest
motiu, el 3% de reducció és ben rebut, que està bé que sigui així.

La realitat és que hi ha gent que diu que el pagament de l'IBI els suposa una dificultat, perquè a
vegades els imports no són menors, i venen de cop i obliga a fer un esforç important a les
persones que s'hi troben, per aquest motiu ICV va insistir en les seves propostes en la via de la
bonificació més que en la reducció del percentatge de forma lineal,  perquè s'entén que la
bonificació ve donada per condicions molt concretes, i és un repartiment social, en funció de la
situació de la persona, i això no es pot reflectir, sinó és mitjançant aquestes bonificacions en el
pressupost. Han d'esperar una mica a què el tema es pugui reflectir en el pressupost.

ICV  va  proposar  diverses  bonificacions.  Una  de  les  importants  que  reclamava  de  forma
insistent és que les famílies monoparentals obtinguessin aquesta bonificació. El fet que l'equip
de govern ho hagi recollit ho veuen molt positiu, perquè ja s'està aplicant a molts municipis.
Desgraciadament són més les persones que viuen soles i a més tenen fills al seu càrrec i és
important que aquestes famílies rebin un ajut en un tema tan important com és en un impost
que no és menor.

El seu grup també proposava la possibilitat que les persones en situació d'atur de llarga durada
es tinguessin en compte a l'hora de concedir bonificacions, ja que pateixen una situació molt
crítica, en la qual han de fer front a aquest rebut que a vegades puja 500 € i 600 €. És crític,
com també s'han  de tenir  en  compte a  les  persones que tenen famílies  senceres  sense
ingressos i en atur.

ICV va fer l'aportació de les persones que es troben en procés de desnonament, que t'obliguen
a pagar impostos mentre el procés està en marxa. Explicar-li a una família que ha de pagar un
impost sobre un bé que aviat li trauran la casa, és molt trist, per tant creu que les persones amb
procés de desnonament  haurien d'estar  exemptes de l'impost  de béns immobles.  Aquesta
situació no ha sentit que s'hagi recollit i al seu grup li agradaria que es recollís. S'ha parlat que
es tindran presents als aturats de llarga durada.

La paraula superàvit ha sortit moltes vegades, no només en aquesta taula, sinó que també ha
sortit als diaris. Si l'Ajuntament té superàvit s'ha de fer un esforç perquè es destini a ajudar a les
persones que en aquests moments ho estan passant més malament. Ha d'anar per aquestes
vies. Parlen de l'IBI perquè és un impost important i és feixuc de portar. En altres bonificacions
en altres partides no entraran, però han fet menció a l'IBI perquè és un impost al qual li costa
fer front a la gent.

Voldria que l'equip de govern recollís totes les propostes que va presentar ICV, perquè són
propostes de l'àmbit social. Vostè són un govern d'esquerres i com a govern d'esquerres han
de fer cas a la situació per la qual està passant molt gent, que ho està passant molt malament.
Si volen construir aparcaments, ho poden fer, si volen construir places també, però facin un
esforç per la gent que ho està passant malament i recullin les propostes presentades. Entenen
que algunes d'elles ja els han confirmat que ho faran, però ICV s'abstindrà a l'espera que el
pressupost les reculli. Espera que ho entenguin. Estan satisfets de les deduccions comentades,
però els agradaria que es rumiessin més, el tema de les famílies en procés de desnonament.
Famílies sense cap ingrés, perquè estan a l'atur, en definitiva creu que es pot fer un esforç més
gran en el  tema de l'IBI  i  demanen que s'ho repensin per incloure a part  de les famílies
monoparentals i els aturats, que ja ho han fet, altres àmbits en què la gent ho està passant molt
malament, per aquest motiu s'abstindran a l'espera de conèixer els pressupostos i que les
bonificacions es facin efectives.
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Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i indica que el seu grup votarà a favor, ja
que són unes Ordenances socials, en què es mantenen totes les bonificacions, que venien de
temps abans. No s'afegeix cap tipus de pressió fiscal al ciutadà, i es rebaixa un 3% de l'IBI, del
consum de l'aigua. Tenint en compte el que ha comentat la senyora Martí, del NOPP, sobre el
15%. Ha de dir que s'aplicarà més d'un 15% a les famílies o les persones més necessitades,
envers el 3% de les bonificacions, etc.

El PP vota a favor de les Ordenances i per al·lusions comenta al senyor Martín, de CiU, que
ningú ve de fora a dir res. Sap que al senyor Martín no li agrada que digui el següent, però
Catalunya és i a partir del dia 10 de novembre continuarà sent Espanya, per tant ningú ve de
fora a dir res.

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i comenta a la portaveu del NOPP
sobre el tema de la neteja i de la recollida de residus, que no faci trampes dient que això crearia
llocs  de  treball  si  s'ho  quedés  l'Ajuntament.  La  senyora  Martí  sap  que  si  s'ho  quedés
l'Ajuntament tenen l'obligació de subrogar els treballadors de les companyies, per aquest motiu
no es crearien nous llocs de treball. Els treballadors passarien a dependre d'una altra empresa,
en aquest cas l'Ajuntament, però no es crearien nous llocs de treball.

Explica aquesta qüestió perquè la senyora Martí ho diu molt sovint i potser que alguna vegada
s'ho miri i deixi de fer trampa, perquè sinó enganya el ciutadà, que els escolta i s'ho pot arribar
a creure que és així.

Si la senyora Martí algun dia tingués l'oportunitat de fer-ho, hauria d'explicar per què no es
contracten més treballadors si  s'ho  queda l'Ajuntament,  i  el  motiu és  perquè s'haurien de
quedar els treballadors de la companyia.

Quan la portaveu del NOPP parla de la pressió en el tema de l'IBI, s'ha oblidat d'una cosa,
l'aigua no ve d'una altra administració que no sigui l'autonòmica. Saben que en l'aigua es
pateixen uns increments i una pressió molt important i gran, la qual també arriba al rebut del
ciutadà. L'Ajuntament ho intenta apaivagar com en anys anteriors i redueix el coeficient. Al final
és veritat que el ciutadà acabava pagant més, però si l'Ajuntament no hagués fet aquest esforç
hagués acabat pagant encara més. 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) l'any que ve ja té previst inicialment una pujada del 5%,
per tant això no ve de Madrid, sinó de Catalunya.

La presidència indica que valorant el tema del got mig ple, creu que la valoració positiva de
reduir  la  pressió  fiscal  és  benvinguda  per  tothom.  És  veritat  que  cadascun  té  les  seves
apreciacions.

Afegirà unes dades, perquè a vegades quan parlen en termes mitjans sempre costa. Quan
tracten percentatges sempre.

L'IBI és l'impost per excel·lència,  i  la seva reducció en un 3% significa una quantitat  molt
important en els ingressos de l'Ajuntament, i també significa una repercussió més important per
a tots els veïns que han de pagar l'impost. És un dels impostos importants.

La presidència ha intentat traduir els números perquè s'entenguin, i com poden repercutir a una
persona de peu. S'apropen en termes generals molt al que han estat parlant. Quan el NOPP
parla  del  15% de reducció,  el  qual  es podria compensar  amb temes de les brigades,  de
protocol, de la mitja dedicació, dels grups municipals, etc. Creu que la suma dels esmentats
temes sumarien uns 200.000 € o 300.000 €, però un 15% són més d'1.500.000 €.

Quan s'intenta a vegades parlar de processos i que s'apropen unes eleccions, si ara el govern
rebaixés un 15% de l'IBI,  a més de ser irresponsable,  perquè ja veurien com queden els
pressupostos, com a mínim no sap si fins al maig o després del maig i es podria entendre com
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una postura totalment electoralista, això també es podria aplicar quan ho diu algú que no és del
govern, que és de l'oposició, quan diu de practicar una rebaixa del 15% en l'IBI. Ho diu més que
res perquè han de parlar de volums i es tracta d'1.500.000 €. 

L'equip de govern està més en la línia del que ha dit el portaveu d'ICV, que deia que hi ha
moltes famílies que ho passen molt malament, però hi ha moltes que ho passen molt més
malament que altres i aquí és on les forces d'esquerra i el PSC i l'equip de govern ha tingut en
compte aquesta apreciació que els arribat d'altres grups, però que no tothom ho passa igual.

Quan parlen d'un aturat amb un rebut mitjà, han apuntat 500 €, perquè han agafat la mitjana
aproximadament i si s'acull a la bonificació dels 60 € en l'IBI pujarà a 85 € per a les persones
aturades.  Han  fet  números  interns  i  aquest  és  l'import  que  es  pot  absorbir.  85  €  és  un
percentatge important, més el 3% de reducció són 100 € de reducció, que significa per a una
persona que es trobi en aquesta situació en un 20%. És a dir, rebut de l'IBI d'aquest any, rebut
IBI de l'any que ve un 20% de rebaixa per a les persones que més ho necessiten; per a altres
persones que els consta que uns ho passen pitjor, uns altres no tan malament i uns altres millor
és d'un 3% lineal. No creuen en les propostes lineals pel concepte, creuen més en la postura
d'abocar  els  esforços,  que  al  final  van  al  mateix  calaix,  no  via  Ordenances,  però  sí  via
pressupostos. És el mateix calaix del qual han de sortir els recursos.

Ha dit un rebut de 500 €, però hi ha moltes d'aquestes famílies que tenen rebuts de 300 €, 350
€ d'IBI, perquè viuen en un pis petit, i aquí la bonificació és al voltant del 31%.

Un pensionista o jubilat amb un tipus mitjà de pensió de 600 € al mes, amb l'IBI, la bonificació,
les escombraries bonificades, és a dir els 48 €, 100 € en activitats esportives, 198 € en el
transport públic urbà, són 2 targetes al mes. Amb aquests col·lectius la pressió fiscal es redueix
molt, amb uns percentatges importantíssims. 

El  NOPP ha  dit  que  qui  sustenta  són  tots,  la  presidència  hi  està  d'acord  amb  aquesta
apreciació, però aquí és on està la part política. L'equip de govern diu que qui sustenta ha de
sustentar també en ajudar i contribuir amb els seus impostos a aquells que poden menys, i això
vol dir que la reducció lineal del 3% es transforma en 20%, 26.6% en el cas d'un pensionista,
del 30% en el cas d'un aturat en un rebut inferior a 500 €, que va molt en la línia del que pensen
tots.

CiU ha fet una apreciació positiva, tota la revisió cadastral que els ve donada s'han baixat tots
els coeficients. L'any passat amb la revisió cadastral acabada, es va congelar l'impost i aquest
es rebaixa un 3%. Van en aquesta línia i els agrada que es converteixi en un compromís, i
estigui qui estigui que continuï en la mateixa línia. Ho valoren com a positiu i troben que és
interessant.

Estan molt a prop i quan el portaveu del PSC deia que creia que eren unes Ordenances en les
quals tothom podia coincidir-hi, ho deia des de la sinceritat, ja que no s'havien fet volar coloms,
que s'havia realitzat un treball acurat amb la pressió fiscal i que en el pressupost s'inclouran
molts aspectes que encara ajudaran més, mitjançant bonificacions, a aquells que ho estan
passant pitjor.

S'han apuntat les millores i els consells aportats pels diferents grups, per poder-los recollir. Les
Ordenances són aquestes les que s'aprovaran, i en el pressupost municipal es poden recollir
algunes de les propostes i en aquesta línia tothom estarà d'acord. És una anàlisi general, però
bàsicament  s'ha  entrat  amb allò  que  és  el  que més els  preocupa.  Són  moments  difícils,
moments complicats, reducció de la pressió fiscal i sobretot molt focalitzada en aquells que
menys tenen. És aquest l'objectiu.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i demana no haver de passar per Serveis Socials
per segons quines bonificacions, encara que entenen que hi ha un procediment, però si es pot
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evitar en segons quin tipus de bonificacions, no només per no saturar els Serveis Socials, sinó
que hi ha maneres de demostrar que una família és monoparental molt fàcilment.

Pren la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Villa, i explica que en el tema de l'IBI
a pensionistes, o en famílies que hi ha algun membre aturat, per temes monoparentals o família
nombrosa no cal.

La presidència manifesta que el regidor va fer l'apreciació que tot el que sigui possible fer-ho
amb un procés administratiu més abreujat que sigui així.

El senyor Folguera indica que va per aquesta via, ja que a la gent li costa molt anar a Serveis
Socials.  Es  troben  en  moments  en  els  quals  no  s'havien  trobat  mai.  És  un  món  que
desconeixen, no són gent que acostumi a anar a demanar res a Serveis Socials, però ara s'hi
troben, com els aturats, famílies monoparentals. És una cosa nova i no sap si està establert
d'aquesta manera.

El senyor Folguera demana que tot allò que sigui bonificable sense gaire esforç i sense haver
de passar per una cua a Serveis Socials, que està saturat, el grup municipal d'ICV agrairia que
fos prou àgil perquè la gent tingui accés sense gaires complicacions.

La presidència indica que és una proposta més que intentaran acollir perquè és una millora i
per donar el millor servei possible.

Les votacions són les següents:

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

Vots en contra: 0

Abstencions:  5 (NOPP, ICV)

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En  el  cas  d’imposició  de  nous  tributs,  les  Ordenances  fiscals  hauran  d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals  resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir
com  a  eina  normativa  fonamental  de  gestió  dels  tributs  locals  i  alhora  comunicació
informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article
12   del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals  possibiliten que les Entitats
locals  adaptin  l’aplicació  de  la  normativa  tributària  general  al  règim  d’organització  i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir  actualitzada,  amb les  modificacions que s’escaiguin,   una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les
Bases del Règim Local.

En  aquest  sentit,  les  modificacions  introduïdes  als  textos  de  les  ordenances  fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
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Verificat, en relació a les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local, que s’imposen o es modifiquen, el valor de mercat de la utilitat derivada de la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes, conforme al que
preveu l’article 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  es  modifiquen,  l’import  de  la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.

Atès el  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals atribueix als municipis les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, la titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se en l’esmentat text legal que dites
facultats  es  podran  delegar  en  altres  Entitats  locals  en  quin  territori  estigui  integrat  el
Municipi.

Vist l’informe d’Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents

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

1.  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,  Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2015 i
següents. 

Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’apartat 3 de l’article 14 – Taxes,
l’apartat 1 de l’article 15 – Calendari fiscal, l’apartat 4 de l’article 32 – Òrgans de recaptació i
obligats al pagament, i l’apartat 1 de l’article 35 – Ajornaments i fraccionaments, segons
redactat que consta a l’annex I,  és coincident amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014. 

2.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’Ordenança  reguladora  de  la  Taxa  per
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments  d’interés  general  que  haurà  de  regir  per  a  l’exercici  2015  i  següents,
segons redactat que consta a l’annex I, coincident amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014. 

3.  Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2015  i  següents  la  modificació  de  les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen i que es recullen en l’annex I.

Núm.: Ordenances Fiscals
1 Impost sobre Béns Immobles
3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
4 Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
5 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres
7 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministraments d’interés general
9 Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol actuació 

en la via pública del paviment o les voreres
13 Taxa per la instal.lació de quioscos i altres activitats mòbils en la via pública
14 Taxa per parades, taules informatives, tallers, actes del teixit comercial, barraques, 

casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
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Núm.: Ordenances Fiscals
15 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats

18 Taxa pel subministrament d’aigua 
21 Taxa per expedició de documents administratius
23 Taxa per llicències i comunicacions prèvies en matèria d’urbanisme
26 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
28 Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs
31 Taxa per la utilització d’instal.lacions esportives
35 Taxa per el servei de transport urbà

4. Aprovar per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de l’Ordenança reguladora del
preu públic per publicitat als mitjans municipals de comunicació que es recullen en l’annex II.

5.  Imposar la taxa per a la utilització dels horts municipals  i aprovar la seva Ordenança
Fiscal núm. 38 recollida en l’annex III.

6. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades o que s’aproven per primer
cop, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les  Hisendes  Locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició  pública  sense haver-se presentat  reclamacions,  els  acords  adoptats
restaran definitivament aprovats.

7.  Els  acords  definitius  en matèria  d’Ordenances fiscals  per  a  l’exercici  de  2015,  seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1)  Mitjançant  remissió  expressa  al  text/model  aprovat  per  la  Diputació  de  Barcelona  i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data de 30 de setembre de 2014, es farà públic
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals i l’Ordenança núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del
domini  públic  local,  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de  subministraments
d’interès general.

2)  Es  publicarà  el  text  íntegre  de  les  modificacions  contingudes  en  l’annex  I  i  II  i  de
l’Ordenança continguda en l’annex III.

11. 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 segon
trimestre de 2014

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que farà un breu resum del
punt, atès que els regidors ja disposen de la documentació detallada.

Quant als ingressos previstos queden uns drets reconeguts de 14.964.169,13 €, en aquest
trimestre, una recaptació de 9.472.806,31 € i un pendent de cobrament de 5.431.398,21 €.

Referent a les despeses, de 9.440.592,35 € s'han efectuat pagaments per 9.256.017,40 €, i
queda un pendent de pagament de 184.574,95 €.
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Pel que fa al pendent de cobrament d'altres administracions hi ha pendents 4.066.300,03 €.
D'aquest, el pendent de cobrament de la Generalitat és de 2.622.817,88 €, principalment pel
tema de les escoles i el tema de convenis, que s'havien de firmar.

L'arqueig de tresoreria a 30 de juny és de 2.830.400,54 €. Quant a la Llei de mesures de la
lluita contra la morositat a 30 de juny resulta un període mitjà de pagament de 42 dies i les
obligacions pendents de pagament de 67 dies. 

Amb tot això la corporació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb l'objectiu de
la regla de la despesa.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que no volen reiterar-se amb el
que repeteixen cada Ple en aquest  mateix punt  quant  a l'estat  d'execució del pressupost.
Veuen que es va mantenint la línia que es venia fent, per tant el pressupost està bastant ben
ajustat i el seu compliment.

Respecte al tema de la tresoreria continuen mantenint la mateixa línia, fet que demostra que si
més no tenen recursos per afrontar el curt termini i que no hi ha cap necessitat d'entrar en cap
tensió de tresoreria i el punt que més els preocupa és el tema del pagament de les factures a
proveïdors. Algunes factures continuen fora de termini. CiU ha insistit en què no creuen que hi
hagi cap motiu lògic per demorar el pagament de les factures, hi ha tresoreria i per tant hi ha
cash. Si el procediment de gestió interna es fa com s'ha de fer hi ha d'haver recursos per
afrontar i complir amb el que estableix la normativa per complir la Llei de morositat. 

El senyor Urtusol continua exposant que fins ara ha repetit tot el que ha parlat en anteriors
plens. A partir d'aquí es presenta un tema nou. Fins ara se'ls havia dit que intentaven pagar al
més ràpid possible, que és una de les administracions que més ràpid paga. CiU sempre ha
insistit  que amb això no hi  ha prou, que la llei  és per complir-la i  avui es troben amb les
conseqüències de no complir amb el pagament. Han vist en una Junta de Govern del mes de
setembre que proveïdors han reclamat interessos de pagament de factures fora del termini, en
concret una reclamació, la més important que han vist, de 56.000 € només en concepte de
pagament d'interessos i han vist l'aprovació de la Junta de Govern del pagament de 53.000 €
d'interessos, precisament per pagar factures fora de termini, quant entenen que  hi ha recursos
per afrontar-les en el seu moment i que la única raó que troben per la qual no s'ha pagat és per
un problema de gestió interna.

CiU fins ara avisava que podrien tenir problemes i ara comencen a pagar les conseqüències de
no haver complert  amb aquesta llei.  Per tant al  seu grup li  agradaria que es prenguessin
mesures perquè no es repeteixi, i que no arribin reclamacions en aquest sentit. Insisteix que hi
ha més d'una.

A partir del que ha exposat farà una petita reflexió el més constructiva possible. De la mateixa
manera que fan moltes vegades difusió de com es gestionen els recursos municipals que
venen dels impostos que es cobren als contribuents, bé sigui per fer aportacions a plans de
pensions, bé sigui per gestionar a través d'obres i serveis, quan realment gasten 53.000 € en
pagar interessos de demora, creu que el contribuent hauria de saber-lo. Per tant, transparència
absoluta, que tothom estigui ben assabentat de com es gestionen els recursos i tan important
és informar en un sentit com en un altre.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i remarca que el seu grup també va fer
en el seu moment aquesta reclamació. El fet que hi ha autònoms i persones que en un moment
determinat tenen necessitat de cobrar dins del termini per pagar els seus treballadors, per això
és importantíssim que el termini de demora es compleix. Ara veuen que s'ha alterat de forma
considerable referent a les anteriors dades que tenien.

Intervenció ha dit que hi havia algun tipus de problema per tractar les factures. Entén que és un
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problema temporal i que no té perquè tornar-se a repetir, però sí que insisteix que segurament
dintre de les esmentades factures,  algunes d'elles tenen un import  que poden tenir  molta
importància pel  treballador  autònom que ha realitzat  alguna feina.  L'Ajuntament ha de ser
capaç de complir, perquè amb allò poden determinar el seu futur, al marge del que ha comentat
el regidor de CiU, que per no haver complert el termini ha comportat el pagament d'interessos
importants. Perquè això no torni a passar, s'han de prendre el tema seriosament, però entenen
també que aquesta excel·lència mai s'ha volgut perdre, sinó que és puntual per problemes en
Intervenció, que esperen que se solucioni. No s'han de relaxar en aquest assumpte perquè
segur que estan determinant el futur d'alguna  família.

El  regidor  d'Hisenda,  el  senyor  Juzgado,  explica que tots pensen i  volen el  mateix,  i  tots
coincideixen en la línia. Només dir que realitzen la lectura del segon trimestre, que estan dintre
dels paràmetres de la Llei de morositat, i quan passa a mitges torna a equilibrar-se.

Estan dintre dels paràmetres perquè sinó no complirien amb la Llei de morositat, però sí que
estan una mica pitjor que el primer trimestre quant a dies.

És cert com va explicar la interventora en la Comissió Informativa que hi ha hagut i estan
encara en vies de solució d'un problema informàtic, quan a la gestió d'una part de les factures
que bloqueja i que bloqueja i que no permet entrar.  Espera que entre el segon i el tercer
trimestre surti millor, però podria ser que en el segon trimestre també vagin en una línia similar,
pel problema exposat. No és un problema de fons, ni de relaxació del personal, sinó que és un
problema en què no es poden comptabilitzar les factures, perquè no ho permet el sistema.

Continuaran lluitant i li  agradaria arribar al final de la legislatura amb la línia que portaven,
perquè fa molts trimestres que compleixen amb la Llei de morositat.

La presidència indica que tothom vol anar en la mateixa línia, encara que cadascun el veu des
d'un prisma diferent. El senyor Urtusol parla de 56.000 €, que són del 2011, i els motius no es
tracta d'un tema de procediment, sinó d'altres qüestions que es mesclen, recursos, etc. Però
creu que també amb aquesta línia de transparència,  s'expliquen coses, altres no.  Tampoc
expliquen en el Butlletí mensual, que la Generalitat de Catalunya deu l'Ajuntament 2.500.000 €.
No s'ha de jugar amb la transparència. No s'han d'emmirallar amb uns altres. Abans han parlat
d'Ordenances i no ha dit el que han fet altres ajuntaments, que creu que segurament no han
presentat unes Ordenances com les de Parets, amb la rebaixa de la pressió fiscal. Però clar,
són 2.500.000 € els que els deu la Generalitat.

A l'equip de govern li fa mal segons quines observacions i més depèn de quin grup municipal
quan des del mes de gener la Generalitat no ha pagat a l'Ajuntament ni un mes del Pau Vila.
Tots han de fer esforços i estar segur que si ara el senyor Urtusol li dóna una explicació, si
saben trobar una explicació de per què la Generalitat no els paga des del mes de gener. Tots
han de fer  l'esforç de trobar explicacions.  L'Ajuntament intenta realitzar les coses el  millor
possible, però es parla de transparència i que el senyor Urtusol qüestioni el tema dels dies, que
evidentment hi ha uns tercers, però la mescla de transparència, perquè al final tots viuen en
l'entorn que viuen i l'Ajuntament de Parets tan de bo patís el mateix que pateix algun dels seus
proveïdors amb el termini de pagament. Signarien ara. Que a l'Ajuntament li paguessin de la
mateixa manera que l'Ajuntament paga, però no els passa.

Això és gestió com diu el senyor Urtusol, s'ha de fer el treball de darrere, amb la màxima
transparència, perquè un plenari serveix perquè els números surtin a la llum.

Intervé el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i manifesta que qualsevol aportació que fa el seu
grup només té una vocació que és intentar millorar el que es fa en aquesta administració. Ell no
pot parlar i valorar de qualsevol altre àmbit, del qual no té la més mínima capacitat de gestió. A
l'Ajuntament creu que té una certa capacitat, una certa influència i per això venen, per treballar
per millorar les coses. En aquest sentit i continuant amb el caire absolutament constructiu, si
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volen millorar s'han de mirar el melic, han de reconèixer el que realment no estan fent tot el bé
que podrien fer.  Parets pot ser un bon exemple, però no estan fent tot el que realment exigeix
la llei. Si es miren el melic en comptes de mirar cap en fora i tirar pilotes fora i buscar cap a
altres costats, en els quals no tenen cap capacitat de gestió i que per tant no poden influir de
cap de les maneres, possiblement si es miren allò que sí que tenen capacitat de gestionar
seran capaços de millorar el servei.

No  vol  confondre  ningú.  És  cert  que  la  Generalitat  té  el  deute  que  té,  no  només  amb
l'Ajuntament de Parets, sinó amb molts. Venen de la situació que es ve, i no vindrà a fer política
de país, política nacional al Ple de l'Ajuntament, creu que hi ha altres àmbits per fer política
nacional i el dia que vulgui es poden veure en qualsevol altre àmbit, per parlar en aquest sentit.
Si  parlen  pròpiament  de  política  municipal,  que  ningú  no  es  confongui,  malgrat  que  la
Generalitat deu el que deu a l'Ajuntament, l'Ajuntament tenia recursos econòmics per fer front a
totes aquestes factures, que s'han demorat en el pagament i el fet de demorar una factura fora
del  termini  que  estableix  la  llei,  comporta  que  qualsevol  proveïdor  pugui  presentar  una
reclamació de pagament d'interessos. Aquest fet és una evidència i ha fet referència únicament
i exclusivament al més important. 53.000 € de les arques municipals, recursos municipals s'han
utilitzat per pagar interessos de demora d'unes factures. No entrarà en el fet de si venen del
2010, 2011, o 2012, però s'han pagat amb recursos municipals. Això és una evidència i si està
equivocat, demana que se'l corregeixi.

La presidència indica  que no l'ha  de corregir,  que ja  ho han entès tots  perfectament.  Un
Ajuntament és un tot i l'únic que diu, és que no es pot considerar com a política nacional el que
ha dit, ja que parlava de 2.500.000 € de l'Ajuntament que afecta únicament i exclusivament a
l'Ajuntament.

Simplement ha fet aquesta reflexió, perquè quan es veu que es pot extrapolar a pràcticament
totes les administracions, moltes tenen moltíssimes més dificultats que l'Ajuntament per complir
amb els seus compromisos. Simplement denota una realitat. Una realitat que viu el país i per
això ha fet la reflexió, perquè quan una realitat és la que viu el país, simplement han de buscar
l'excel·lència, però no és fàcil perquè moltes vegades aconseguir els objectius és difícil, atès
que totes les situacions estan imbricades i és una realitat amb la qual es troben.

L'Ajuntament mira què pot millorar, el que depèn d'ell, i l'Ajuntament seria el primer que estaria
encantat de reduir al màxim els terminis, perquè és la voluntat de tothom.

Només volia fer saber al senyor Urtusol que és una situació molt generalitzada i quan una
situació gairebé ningú no li pot donar una solució perfecta, vol dir que probablement la millor
solució no és la perfecta, sinó la que es pot gestionar. Simplement és una reflexió en clau local.
Sempre veurà que les seves anàlisis  van purament i  estrictament  en l'àmbit  local,  ja  que
bastant feina tenen amb això.

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

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

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

D’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desplega l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de pressupostos i la base 4 –
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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  30/06/2014,  resultant  de  les  dades  de
tancament del segon trimestre de 2014.

Vista l’acta d’arqueig a 30/06/2014.

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

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

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

1.1. ESTAT D’EXECUCIÓ

INGRESSOS Previsió inicial Modificacions
Previsió 
definitiva

Drets liquidats 
nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. I
IMPOSTOS 
DIRECTES 12.359.600,00 12.359.600,00 9.569.780,38 6.027.959,17 3.541.821,21

Cap. II
IMPOSTOS 
INDIRECTES 250.000,00 250.000,00 5.865,21 -494,66 6.359,87

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 2.897.319,78 2.897.319,78 1.510.215,34 1.189.937,28 320.278,06

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 5.286.047,00 145.351,21 5.431.398,21 3.529.254,39 1.907.051,11 1.622.203,28

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 26.970,830 26.970,830 13.168,17 12.467,77 700,40

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 0,00 339.156,09 339.156,09 24.200,00 24.200,00 0,00

Cap. VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 2.653.356,21 2.653.356,21 0,00 0,00 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.450.000,00 1.000.803,00 2.450.803,00 311.685,64 311.685,64 0,00

TOTAL 22.269.937,61 4.138.666,51 26.408.604,12 14.964.169,13 9.472.806,31 5.491.362,82

DESPESES Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL 8.558.323,93 449.354,42 9.007.678,35 4.367.703,75 4.362.586,29 5.117,46

Cap. II
DESPESES EN BÉNS
I SERVEIS 8.862.122,57 77.135,12 8.939.257,69 2.496.424,83 2.405.919,19 90.505,64

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 323.316,83 46.178,12 369.494,95 164.417,27 164.417,27 0,00

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 991.923,70 179.970,03 1.171.893,73 431.701,48 355.131,66 76.569,82

Cap. VI INVERSIONS REALS 1.674.891,51 2.411.028,82 4.085.920,33 282.542,89 270.160,86 12.382,03

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 12.000,00 975.000,00 987.000,00 975.000,00 975.000,00 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.847.359,07 0,00 1.847.359,07 722.802,13 722.802,13 0,00

TOTAL 22.269.937,61 4.138.666,51 26.408.604,12 9.440.592,35 9.256.017,40 184.574,95
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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 30/06/2014

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.901.812,69
Cap. 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.164.487,34

TOTAL EXERCICI CORRENT I TANCATS 4.066.300,03

PENDENT  COBRAMENT  TRANSFERENCIES  I  SUBVENCIONS  GENERALITAT  EXERCICI
CORRENT I TANCATS Transferències corrents i de capital (capítols 4 i 7 d’ingressos)
INGRESSOS Pendent cobrament 31/03/2014 Pendent cobrament 30/06/2014
Cap.
IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
GENERALITAT 775.886,56 275.928,12
PLE 23/7/2014 PENDENT GENERALITAT 
ESCOLA PAU VILA 1.209.366,98

Cap. 
VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
GENERALITAT + FEDER 1.164.719,51 1.137.522,78

TOTAL GENERALITAT EX. 
CORRENT I TANCATS 

1.920.606,07 2.622.817,88

1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 30/06/2014 
ACTA ARQUEIG 31/03/2014 30/06/2014

Ord.
0 EFECTIU 1.333,59 1.338,61 
1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS 6.276,28 33.221,55
2 COMPTES OPERATIVES 3.380.211,94 2.736.352,47
8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA 22.430,93 59.487,91
9 FORMALITZACIÓ 54,00 0,00

TOT. 3.410.306,74 2.830.400,54

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 SEGON TRIMESTRE 2014 

PAGAMENTS FACTURES SEGON TRIMESTRE 2014 
Nombre Import

Pagaments realitzats durant el trimestre 
dins el termini legal (30 + 30 dies) 870 1.413.387,94

Resta de pagaments 391 273.262,01

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL 1.261 1.686.649,95

Període mig de
pagament (PMP) (dies)

42
dies

Obligacions pendents de pagament 
en les quals s’estigui incomplint el 
termini legal a la data de tancament 
del trimestre natural (vençudes a 
30/06/2014)

111 446.252,08
Període mig del

pendent de pagament
excedit (PMP) (dies)

     67
dies

Obligacions pendents de pagament a 
la data de tancament del trimestre  
natural (vençudes i no vençudes a 
30/06/2014)

811 1.622.342,26

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                                                                                                                    37/38



Secretaria General

FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ 

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

Període mig 
operacions 
pendents de 
reconeixement 
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de

l’obligació

Nombre Import total
Despeses en béns i serveis – Inversions 
reals 240 49 147.235,42

Total 240 49 147.235,42

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  SEGON
TRIMESTRE  2014  (DADES  ESTIMADES  DE  LIQUIDACIÓ  DE  L'EXERCICI  DE  2014  a
31/7/2014 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

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

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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