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

Sessió núm.: PLE2013/4
Caràcter: Ordinari
Data: 16 de maig de 2013
Horari: 19:00 h
Lloc: Sala Ple

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde  
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Susanna Villa Puig, regidora del PSC
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor 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: 

Esther Samon Guasch, regidora de CIU

ORDRE DEL DIA

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

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Donar  compte  de  la  liquidació  del  pressupost  de  l’exercici  2012  del  Patronat 
Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès.

3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès.

4. Donar compte de l'informe trimestral  sobre el  compliment de la Llei  de morositat, 
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del quart 
trimestre de 2012.

5. Aprovar, si escau, la modificació puntual del Conveni Laboral i el Pacte de condicions 
de l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Ensenyament.

6. Aprovar, si procedeix, l'adhesió de l'Ajuntament  al conveni de col·laboració subscrit 
entre  el  Consorci  LOCALRET i  la  Diputació  de  Barcelona  per  a  la  contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
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7. Aprovar,  si  escau,  la  modificació  del  Reglament  de  la  Taula  de  Cooperació  de 

l’Ajuntament de Parets del Vallès.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

8. Donar compte de la Sentència del TSJCA en el recurs número 721/2006, interposat 
per la senyora Marta Busquets Pal.

9. Aprovar,  si  escau,  el  conveni  amb la  Diputació  de Barcelona  relatiu  a  les  obres 
d'arranjament del talús de l'avinguda de Catalunya.

MOCIONS

10. Moció en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents.

PRECS I PREGUNTES  

Desenvolupament de la sessió

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

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'acta del dia 21 de març de 2013.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2.  Donar  compte  de  la  liquidació  del  pressupost  de  l’exercici  2012  del  Patronat 
Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i dóna compte de la liquidació del 
Pressupost  de l'exercici de 2012 del Patronat Municipal d'Ensenyament, aprovada per la 
Junta de Govern de 25 de març de 2013.

Explica que s'arriba a un resultat pressupostari sense ajustar amb uns drets reconeguts nets 
de 3.383.707,96 € i unes obligacions reconegudes netes de 3.150.749,37 €, amb un resultat 
pressupostari sense ajustar de 232.958,59 €. Amb uns ajustos de 30.342,31 € per despeses 
finançades  amb  romanent  de  tresoreria  durant  l'any  per  desviacions  de  finançament 
negatives i desviacions per finançament positives, la suma dels tres conceptes té un import 
de 30.342,31 € i es tanca el resultat de 2012 del Patronat Municipal d'Ensenyament amb un 
resultat pressupostari ajustat de 202.616,28 € positius.

Pel que fa al romanent de tresoreria a 31 de desembre, si  es parteix d'un romanent de 
tresoreria total de 280.242,84 €, una vegada realitzats els ajustaments, amb un saldo de 
dubtós cobrament de 42.337,69 € i un excés de finançament afectat de 37.095,53 €, dóna 
un romanent de tresoreria per a despeses generals de 200.809,62 € positius.

Els membres del plenari prenen coneixement de l'acord de la Junta de Govern de 25 de 
març de 2013 següent:

“Aprovar la liquidació del  Pressupost  de l'exercici  de 2012 del  Patronat  Municipal  
d'Ensenyament

Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del Pressupost de  
l’exercici de 2012 del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès.
Atès l’informe de la Interventora de Fons.

Atès allò que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual  
s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals i l’art. 93 del Reial Decret 500/1990,  
que desenvolupa el capítol I del títol sisè de l’esmentada Llei.
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Atès  que  la  competència  per  a  l’aprovació  de  la  liquidació  dels  pressupostos  ha  estat  
delegada per l’Alcalde-President a la Junta de Govern.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

1. Aprovar  la  liquidació  del  Pressupost  de  l’exercici  de  2012  del  Patronat  Municipal  
d’Ensenyament de Parets del Vallès, el resum de la qual és la següent:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

1. Total operacions no 
financeres 3.383.707,96 3.150.749,37
2. Actius financers 0,00 0,00
3. Passius financers 0,00 0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
SENSE AJUSTAR (1+2+3) 3.383.707,96 3.150.749,37 232.958,59
4. Despeses finançades amb RT 
per a despeses generals 3.617,21
5. Desviacions de finançament  
negatives 3.136,01
6. Desviacions de finançament  
positives 37.095,53
AJUSTOS (4+5-6) -30.342,31
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 202.616,28

ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2012

1.- FONS LÍQUIDS 30.126,53
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 668.205,41
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 418.089,10
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 280.242,84
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 42.337,69
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 37.095,53
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III) 200.809,62

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

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

3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i dóna compte de la liquidació del 
Pressupost de l'exercici de 2012 de l'Ajuntament de Parets del Vallès, aprovada per la Junta 
de Govern de 25 de març de 2013.
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Explica que el resultat pressupostari sense ajustar partint d'uns drets reconeguts nets de 
21.431.991,56 € i unes obligacions reconegudes netes de 19.047.533,12 €, dóna un resultat 
pressupostari de 2.384.458,44 €. Si es tenen en compte les despeses finançades al llarg de 
l'exercici  2012,  amb  un  romanent  de  tresoreria  de  360.667,95  €,  amb  desviacions  de 
finançament  negatives  d'1.217.720,87  €  i  les  desviacions  de  finançament  positives  de 
1.272.897,52 € fan uns ajustos de 305.491,30 €,  amb un resultat  pressupostari  ajustat, 
equiparable al que seria en una empresa privada als resultats finals, de 2.589.949,74 €.

El romanent de tresoreria de l'Ajuntament partint d'uns fons líquids de 4.126.491,40 €, uns 
drets pendents de cobrament de 7.634.739,32 € i unes obligacions pendents de pagament 
de 4.324.044,27 €, fa un romanent de tresoreria de 7.437.186,45 €. Es fa una provisió com 
en el Patronat per a saldos de dubtós cobrament d'1.981.017,36 € i d'excés de finançament 
afectat d'1.859.566,74 €, que dóna un romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 
de desembre, de 3.596.602,35 €.

La diferència del tancament de 2011 el romanent de tresoreria va estar al voltant d'1.500.000 
€ i al 2012 es passa a 3.500.000 €.

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que l'apartat de saldo de 
dubtós cobrament té un import molt elevat. Sap que es tracta d'un donar compte i que el 
tema s'haurà de discutir i de debatre en el moment del Compte General, però així com hi ha 
un excés de finançament afectat, que es correspon, en què hi ha avals, préstecs i inversions 
pendents, el saldo de dubtós cobrament d'1.981.017,36 € és una quantitat molt elevada.

El senyor Juzgado indica que només és un exercici  de prudència,  ja que es tracta d'un 
aprovisionament per saldos de dubtós cobrament. A l'exercici  anterior  de 2011 estava al 
voltant del 1.000.000 €. Si resulta que es cobra, al final d'any, enlloc de 3.500.000 €, es 
tindran 4.000.000 €. Reitera que és un exercici de prudència perquè tal com estan les coses 
i com es veurà en el següent punt costa molt de rebre pagaments d'altres administracions i 
d'altres conceptes.

La senyora Martí matisa que no recordava la xifra de l'any passat, però si era al voltant 
d'1.000.000 €, aquesta és gairebé del doble. És un import sorprenent.

El senyor Juzgado respon que quan vegin el següent punt, l'import no els sorprendrà tant i 
torna a dir que és un exercici de prudència. Si del 1.900.000 € de dubtós cobrament, resulta 
que es cobra tot, passarà a sumar al romanent de tresoreria, però si no es posa enlloc, de 
3.500.000  €  potser  tindrien  4.000.000  €  o  4.500.000  €,  depèn,  però  es  veurà  en  els 
exercicis.

En el següent punt es dóna compte de l'estat de la tresoreria del 4t trimestre i parlaran de la 
Llei  de  morositat.  Veuran  què  deuen  altres  administracions,  comprendran  que  posar 
1.981.017,36 € és el més prudent quan a l'Ajuntament li deuen més de 2.200.000 €, que no 
cobra.

La presidència indica que es viu una situació conjuntural i l'Ajuntament no està exempt de la 
situació que pateix el sector industrial i els ciutadans. Una situació en què han de ser molt  
prudents amb els números,  per poder desenvolupar les diferents accions que des de la 
institució es vulguin tirar endavant.

Els membres del plenari prenen coneixement de l'acord de la Junta de Govern de 25 de 
març de 2013 següent:

“Aprovar la liquidació del Pressupost de l'exercici de 2012 de l'Ajuntament de Parets  
del Vallès

Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del Pressupost de  
l’exercici de 2012 d’aquest Ajuntament.

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

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici  de 2012 de l’Ajuntament de Parets del  
Vallès, el resum de la qual és la següent:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

1. Total operacions no financeres
19.953.391,56 17.044.711,20

2. Actius financers 0,00 0,00
3. Passius financers 1.478.600,00 2.002.821,92
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
SENSE AJUSTAR (1+2+3) 21.431.991,56 19.047.533,12 2.384.458,44
4. Despeses finançades amb RT 
per a despeses generals 360.667,95
5. Desviacions de finançament  
negatives 1.217.720,87
6. Desviacions de finançament  
positives 1.272.897,52
AJUSTOS (4+5-6) 305.491,30
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 2.689.949,74

ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2012

1.- FONS LÍQUIDS 4.126.491,40
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 7.634.739,32
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 4.324.044,27
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 7.437.186,45
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 1.981.017,36
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 1.859.566,74
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III) 3.596.602,35

4. Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment de la Llei de morositat, 
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del quart 
trimestre de 2012

Pren la paraula el regidor d'Hisenda el senyor Juzgado, i dóna compte de l'informe trimestral 
sobre el compliment de la Llei de morositat, i l'estat d'execució trimestral del pressupost i de 
la Tresoreria del quart trimestre de 2012. En el quart trimestre, el pendent de cobrament  és 
de 2.340.875,72 € i el pendent de pagament d'1.666.285,17 €, a data 31 de desembre de 
2012 de l'apartat de l'Ajuntament.

El Patronat en concret té un pendent de cobrament en aquesta data de 646.140,02 € i un 
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pendent de pagament de 130.400 €.

El  pendent  de  cobrament  per  transferència  de  subvencions  d'altres  administracions  per 
exercicis tancats, transferències corrents i de capital, o sigui els capítols IV i VII d'ingressos, 
partia d'un pendent de cobrament a 30 de setembre, el trimestre anterior, d'1.926.167 €. Es 
tracta d'exercicis tancats i no de l'actual i un pendent de cobrament a final del trimestre a 31 
de desembre d'1.674.383,62 €.

El pendent de cobrament per transferències i  subvencions de la Generalitat  de l'exercici 
corrent i tancats, el pendent de cobrament a 30 de setembre de 2012, era d'1.626.290,20 € i 
a 31 de desembre, d'1.236.055,30 €.

El  total  del  cobrament  de la  Generalitat  d'exercicis  corrents  i  tancats  i  l'actual  a  30 de 
setembre amb 1.797.051,47 € i a 31 de desembre de 2.200.079,61 €. Aquesta és la xifra que 
abans feia menció, que en aquests moments està pendent de cobrar d'altres administracions 
tant d'aquest exercici com d'exercicis anteriors. Des del 2009, 2010 i 2011, per això s'ha 
aplicat el criteri de prudència quant a destinar un import important a dubtós cobrament.

Els moviments de la tresoreria i la seva situació en el quart trimestre d'Ajuntament i Patronat 
Municipal,  conjuntament,  d'acord  amb  l'acta  d'arqueig  a  30  de  setembre,  diu  que  com 
Ajuntament  és  d'1.204.019,57  €,  el  patronat  d'11.144,98  €,  que  formen  un  total 
d'1.215.164,55 € d'arqueig de caixa.

D'acord  amb  l'arqueig  a  31  de  desembre,  l'Ajuntament,  4.126.491,40  €,  i  el  Patronat 
30.126,53 €, que fa un total de 4.156.617,93 €.

Per donar compte de la informació, d'acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures contra la morositat 
en les operacions comercials i corresponent al quart trimestre de 2012, els pagaments totals 
de l'Ajuntament durant aquest trimestre natural ha estat de 2.837.441,30 €, amb un període 
mitjà de pagament de 79 dies.

Les obligacions pendents de pagament en les quals s'incompleixi el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural i vençudes a 31 de desembre de 2012, són de 279.816,67 € 
i  un període mitjà  pendent  de pagament  excedit  de 29 dies,  comparat  amb el  trimestre 
anterior, el període mitjà de pagament a 79 dies al desembre, a 72 dies i el que està a 29 
dies excedit, el trimestre anterior era de 58 dies.

Quant al Patronat, els pagaments totals durant el trimestre natural van ser de 204.745,10 €, 
amb un període mitjà de 97 dies de pagament. Les obligacions pendents de pagament, en 
les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural, és 
a dir vençudes a 31 de desembre de 2012, són de 61.838,50 € i un període mitjà de 61 dies. 
Comparat amb el trimestre anterior el període mitjà de pagament del trimestre natural de 97 
dies, el trimestre anterior estava a 111 dies i el període mitjà d'excedit que aquest trimestre 
és de 61 dies, l'anterior era de 46 dies.

El senyor Juzgado continua explicant que no n'hi ha cap pendent de les factures registrades 
d'entrada de l'1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012 no tramitades a 31 de març de 
2013.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el termini de pagament 
del quart trimestre és de 79 dies, superior al tercer trimestre amb 72 dies. Sembla que no es 
va  en  la  direcció  de  complir  la  Llei  que  preveu  adequar  els  pagaments  a  uns terminis 
concrets, perquè s'endarrereixen respecte al  tercer trimestre, encara que no siguin gaire 
dies. Ressalta el nombre, el qual és més del doble del previst per la Llei, perquè el termini 
legal de pagament és de 30 dies, i l'Ajuntament paga a 79 dies, per tant està molt lluny de 
complir el que preveu la Llei.

Aquest tema s'hauria d'agilitar d'alguna altra manera, atès que hi ha romanent de tresoreria i 
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s'haurien de reduir els dies i revisar els protocols de pagament. El NOPP demana que es 
revisin i coneixe'ls.

El  Patronat  tampoc  compleix  el  termini  amb 97  dies,  encara  més  que  l'Ajuntament.  El 
Patronat hauria de tenir una gestió molt més àgil, perquè el seu volum és més petit.

Pel que fa a les obligacions pendents de pagament vençudes i no vençudes, si es treuen 
279.000 € que es van pagar, 1.394.000 €, quedaria més o menys 1.000.000 € i una mica 
més, més els 100.000 € del Patronat, que tampoc s'han pagat, si s'hagués fet el romanent 
de  tresoreria  hauria  disminuït.  Els  equilibris  de  números  al  tancament  de  l'any  potser 
s'haurien d'afinar més a fi que els proveïdors cobrin dins del termini i no tancar l'any amb 
una tresoreria tan elevada.

En  resum,  haurien  d'agilitar  el  pagament,  perquè  30  dies  és  el  que  preveu  la  Llei  i 
l'Ajuntament  paga a  79 dies  i  a  97 dies  el  Patronat  i  els  pendents de pagament  en el 
tancament del trimestre s'haurien d'haver fet efectius, perquè hi ha romanent de tresoreria.

El regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, explica que a 31 de desembre el termini mitjà era 
de 40 dies i no 60, ni 70. El termini de 30 dies ha estat a partir de gener de 2013.

És un nombre de dies important, una mica allunyat de l'objectiu marcat pel govern central. Si 
s'analitzen els 79 dies, i si es mira que el trimestre anterior era de 58 dies de mitjana de 
l'excedit i aquesta s'ha baixat a 29 dies, entén que l'Ajuntament millora, que no ho veuen en 
aquest trimestre, però que ho han d'intentar veure en el següent trimestre, perquè han reduït 
els dies.

La portaveu del NOPP ha fet els números, però la interpretació és al revés. Si a 1.394.000 € 
se li resten 79.000 € que són els vençuts, vol dir que els altres no eren vençuts, i no els ha 
arribat  el  seu  venciment,  però  és  un  deute  reconegut  perquè  la  factura  ha  entrat  a 
l'Ajuntament. Per tant, 1.100.000 € no el podien pagar.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que la Llei de mesures que 
estableix la lluita contra la morositat té l'objectiu d'arribar a pagar les factures enguany a 30 
dies. Hi ha un problema de liquidesa, que el pateixen tots el que estan al carrer i aquestes 
mesures lluiten precisament per evitar o lluitar contra el problema que pateix la gran majoria 
de persones.

La Llei ha reduït el termini de pagament. Es va començar a pagar a 60 dies, al cap d'un any 
a 50 dies, després a 40 dies, fins ara que han imposat 30 dies. Ha estat un procés de 4 anys 
de  recorregut.  El  primer  que  sobta  és  quan la  Llei  diu  que s'ha de pagar  a  30 dies,  i 
l'Ajuntament ho fa a 79 dies. Quan un veu que es paga a 79 dies i no es compleix amb els 
30 dies, el primer que pensa és que no han pogut fer front a les obligacions que tenien, però 
curiosament si miren el tema del romanent de tresoreria, a caixa hi ha suficient líquid per 
haver atès les factures que han sobrepassat en el temps.

Amb una anàlisi molt genèrica i la informació que tenen per sobre, es tracta d'un problema 
purament de gestió,  i no de recursos per fer front a les factures. Prega que es prengui el  
màxim interès possible en agilitar tot el procediment de gestió i arribar a complir amb el que 
diu  la  llei  de  pagar  en  30  dies.  És  important  per  qualsevol  contribuent  veure  que 
l'Administració és la primera que compleix amb la llei i les normes.

Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i indica que fa un any les xifres eren 
pràcticament les mateixes i  els terminis  de pagament  eren llargs,  i  l'equip de govern va 
explicar que era un problema de procediment i que miraria de reduir el nombre de dies. El 
tema continua igual, perquè pràcticament no s'ha millorat.

El més important, al marge que hi hagi romanent de tresoreria, que també caldria tenir-lo en 
compte, és que hi ha una quantitat de factures afectades de 1.567. Tal com està la situació 
econòmica, moltes petites empreses ho estan passant financerament malament. La mesura 
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de 30 dies de pagament per les factures és un tema important per les empreses. La majoria 
de les 1.567 afecten a petites i mitjanes empreses, que segurament tenen la necessitat de 
recursos per tirar endavant, per això l'Ajuntament té una responsabilitat amb les empreses i 
allò  que  l'equip  de  govern  fa  una  any  que  va  dir  que  arreglaria,  ara  per  ara,  no  s'ha 
solucionat. En aquell moment va agafar el compromís de fer-ho. Sembla que no evolucionen 
i que no es tira endavant. La resposta de l'equip de govern en la Comissió Informativa és 
que l'Ajuntament no cobra tampoc en els terminis previstos, però aquest fet no ha de servir 
de consol, el fet que paguin tard a l'Ajuntament, que també aquest ho hagi de fer.

El termini s'ha de complir per llei, fet que tots tenen clar, i li  agradaria tenir en el proper 
trimestre dades més favorables. Les empreses ho estan passant malament, i seria bon que 
com a mínim rebin de l'Ajuntament el pagament en el termini que recomanen, perquè en 
definitiva és el que mou l'economia i farà que tot vagi bé. És un tema important i demana 
que es posin les piles.

El senyor Folguera continua exposant que tota la informació i la liquidació que està prevista 
que passarà al juny, prega tal com va fer en la Comissió Informativa que ho facin amb prou 
temps per a la seva anàlisi, ja que és un informació força feixuga, que s'ha de conèixer al  
detall  i  és important  que es  doni  prou temps perquè els  partits  polítics  realitzin  l'anàlisi 
corresponent i treure conclusions, no amb la voluntat de buscar defectes, sinó tot el contrari, 
amb la voluntat de buscar aportacions que millorin la gestió, ja que en definitiva per això 
estan al govern de l'Ajuntament per donar un cop de mà.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa s'ha de tenir en compte que 
els 79 dies és una mitjana. Hi ha moltes factures que es paguen a 20, 30 i 35 dies. També 
s'ha de tenir en compte que a vegades és un tràmit de gestió com ha dit el senyor Urtusol, 
però també a vegades és un tràmit de gestió per part de l'empresa, que envia una factura 
que no és correcta i el tràmit s'allarga i el termini passa de la mitjana, ja que la factura es 
retorna a l'empresa i comença el tràmit burocràtic, i la mitjana augmenta.

Ressalta el  tancament del 2012 sense cap factura pendent.  Tot  és millorable,  però està 
convençut  que sinó és l'únic,  és gairebé l'únic  Ajuntament  que a dia d'avui  no deu cap 
factura de 2012. Després està el problema dels recursos. Potser si la Generalitat a dia d'avui 
tingués els pressupostos fets per al 2013, l'Ajuntament podria tenir una previsió d'ingressos 
sobre subvencions i sobre deutes que tenen amb l'Ajuntament.

El regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, exposa que tal com es va comentar en la Comissió 
Informativa, l'equip de govern treballa en la línia d'acostar-se al que obliga la llei i no queda 
més opcions que posar els mitjans per arribar al que la llei demana que és al pagament de 
les factures en 30 dies, però respecte a dir que no han avançat, ha de matisar que han 
avançat una miqueta. Quan es va fer el tancament a 31 de desembre, la mitjana era entre 
85 i 90 dies, en el Patronat, i d'uns 105 l'Ajuntament. Tenint en compte que es va aprovar la 
famosa llei que no permetia ni contractar, ni incrementar plantilla, que durant l'any 2012 s'ha 
matisat i definit més la llei, i en aquests moments es poden contractar recursos per temes de 
fiscalització i acceleració del pagament. Sí que hi ha recursos, almenys a 31 de desembre hi 
havia recursos, i ara s'han de posar els mitjans de recursos humans per arribar als 30 dies.

Els  que  coneixen  l'Administració  saben  que  no  és  una  tasca  fàcil,  ja  que  no  és  com 
l'empresa privada, que és més fàcil la conformació de factures.

El  senyor  Juzgado  indica  que  els  contractistes  i  les  empreses  que  treballen  amb 
l'Ajuntament de Parets, a part de reconèixer la seva solvència, es troben que 79 dies de 
mitjana, que com ha dit el senyor Carmany, en alguns casos són 30 dies i en altres 100 dies, 
tenen total confiança, perquè és un Ajuntament del qual cobren aviat. 79 dies sembla que 
són molts dies, però les empreses cobren millor que d'altres administracions. Igualment això 
no és un consol i l'objectiu és arribar a pagar a 30 dies.

Quan comenten que tenen un deute de 2.200.000 €, ha de dir que la meitat del deute o una 
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mica  més  té  una  mitjana  de 1.000  o  700  dies  d'endarreriment,  perquè  hi  ha  deute  de 
cobrament de 2010, gairebé 1.158.000 € i una part de deute de 2011. No s'ha d'oblidar que 
al  2012 hi  ha un deute de gairebé 1.000.000 €.  Això  és una realitat.  L'Ajuntament  està 
sanejat i treballen en la gestió perquè sigui així. Això no cau del cel es tracta de fer gestió 
per arribar a aquests números i resultats i continuaran treballant per arribar als 30 dies, que 
ja ho fan, però és difícil, perquè quan t'apropes als 60 dies, en tres o sis mesos els baixen a 
50 dies, i al cap de sis mesos el baixen a 40 dies, l'Administració no té agilitat i més sinó es  
permet contractar gent com semblava inicialment.

Reitera  que  l'Ajuntament  treballa  per  arribar  als  30  dies,  fet  que  no  vol  dir  que  arribin 
immediatament, però està en la línia.

Intervé el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que el fet d'anar a obtenir els 30 dies, 
no vol dir que CiU no reconegui la situació en la qual està l'Ajuntament. És evident que la 
situació financera és bona i gràcies a aquest fet ha de permetre arribar als 30 dies. Hi ha 
administracions que estan pitjor i si valoren totes les administracions, Parets deu ser la que 
està en una millor situació de tresoreria, liquidesa i compliment de les obligacions, no ho 
dubta, però arribar a aquesta excel·lència és l'objectiu.

D'altra banda, el senyor Roberto Carmany a l'hora de valorar els números deia que no es 
podia arribar a complir l'objectiu perquè els pressupostos de la Generalitat encara no estan 
aprovats.  Ha de dir  que vincular  els  pressupostos de 2013, quan parlen d'uns números 
tancats al 2012, no ho acaba d'interpretar i menys quan els números que han passat són de 
l'exercici tancat, la Generalitat en el mes de setembre devia 1.500.000 € i a 31 de desembre 
deu 1.236.000 €. La Generalitat a 31 de desembre deu 400.000 € menys que tres mesos 
enrere. Parla de números tancats. Per l'exposat no acaba d'entendre l'apreciació del senyor 
Carmany,  tot  i  que  no  es  vol  fer  excessivament  reiteratiu,  però  CiU  ve  únicament  i 
exclusivament a treballar des de l'àmbit municipal i no tenen cap capacitat d'influència sobre 
la gestió que els parlamentaris porten al Parlament de Catalunya i al govern Central. Tenen 
capacitat per treballar a l'Ajuntament per això estan aquí i intenten col·laborar en millorar la 
situació del poble.

El portaveu d'ICV, el senyor Folguera, exposa que parlen d'un període mitjà de pagament i 
no d'un període màxim de pagament. Els que estan a la part alta del termini de pagament 
estan a 120 dies, fet que convé dir, perquè els afectats de la part alta, tenen un període de 
pagament excessiu, molt més dels 79 dies que es comenten.

Indica al senyor Juzgado que tornen a caure en el mateix, el consol no ha de ser l'excusa 
que la Generalitat els deu diners i el senyor Juzgado l'ha tornat a citar. Tan de bo i ben aviat  
es posi fil a l'agulla i la situació canviï, perquè està ben segur que es farà un favor a molta  
gent que ara mateix ho està passant malament. Reitera que no són 79 dies per a tothom, 
sinó per a uns quants, perquè és una mitjana. Segurament alguns estan a la part baixa, però 
d'altres estan a la part alta, i significa molts mesos esperant el cobrament, per tant han de 
ser responsables.

El portaveu del PP, el senyor Carmany, indica que algú ha de dir que hi ha proveïdors que 
cobren a 20 i 30 dies, perquè vostès només s'acorden dels que cobren més enllà, llavors és 
per dir que no tot és tan dolent.

Aclareix al senyor Urtusol que no es referia als dies, sinó al deute, ja que hi ha una part del  
deute que ve de la Generalitat i volia dir que podrien tenir un calendari de cobrament, si la 
Generalitat de CiU tingués a dia d'avui els pressupostos d'aquest any.

El portaveu del PSC, el senyor Juzgado, indica que si algú ha extret de les seves paraules 
que no es valora el que s'està fent, s'haurà expressat molt malament, perquè no era la seva 
intenció, sinó que recordava on estan, que no és on volen estar. També ha dit que l'objectiu 
és arribar als 30 dies. No s'ha excusat, perquè quan ha dit que donaria les dades d'altres 
administracions, no serveix de res, perquè tenen 3.000.000 € de romanent que per tant ha 
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dit que no servia com a excusa, sinó com a exemple, i que hi ha altres administracions que 
paguen a molt més. A 31 de desembre era a 1.000 dies i avui a mi cent i pico o a mil dos  
cents i escaig, perquè el deute no acaba de baixar. No ho deia com una excusa, sinó que 
han de posar els mitjans perquè l'obligació és arribar a 30 dies, fet que no treu que els 
proveïdors que treballen amb l'Ajuntament de Parets fan arribar i diuen que estan bé perquè 
altres  administracions  i  ajuntaments,  malauradament  la  situació  econòmica  no  és  la  de 
Parets i no poden pagar ni a 79 dies de mitjana.

La presidència indica que la proposta de millora és l'objectiu de l'equip de govern i tan de bo 
que es pugui pagar a 30 dies, i no vol acabar el punt sense dir el que es pateix des de les 
administracions locals, perquè hi ha algunes administracions que es dediquen a fer lleis que 
no compleixen i és clar les fan complir a les administracions locals, i al final sembla que tot el 
que s'ha de complir  buscant  l'excel·lència,  que és partidari  de buscar  l'excel·lència com 
administració,  perquè per  això estan.  Si  es fes un sondeig  del  termini  mitjà  de dies de 
pagament de les administracions en general, es veuria que 30 dies és una entelèquia de 
difícil compliment. En qualsevol cas l'obligació de l'Ajuntament és aquesta i igual que de ben 
segur per als proveïdors seria molt  millor  també i  s'ha dit  molt  que seria perfecte per a 
l'Administració  i  per  l'Ajuntament  de Parets,  rebre tot  allò  que es deu des de les  altres 
administracions. Els romanents serien més alts i es podrien executar més accions. Al final 
s'ha d'anar en aquesta línia.

Es queda amb dues apreciacions que s'han fet, que són importants perquè tot el consistori 
faci valoracions, que és passar amb més temps la documentació quan es tracti el tema de la 
liquidació i que totes les aportacions que es presentin seran ben rebudes, perquè al final 
l'objectiu, entén que dels 17 regidors del plenari, és intentar fer les coses bé i que el poble 
millori.

El plenari es dóna per assabentat del següent:

INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ, LLEI DE MOROSITAT I REIAL 
DECRET-LLEI 4/2012

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

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

Vist  l’estat  d’execució  d’ingressos  i  despeses  a  31/12/2012,  resultant  de  les  dades  de  
tancament del quart trimestre de 2012.

Vista l’acta d’arqueig a 31/12/2012, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.

Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al quart trimestre de  
l’any 2012,  sobre compliment  dels  terminis  de pagament  i  tramitació de factures en els  
termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de  
desembre.

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

PRIMER.- Pren coneixement de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i Patronat  
Municipal d’Ensenyament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la  
informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els  
termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de  
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,  
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corresponent al QUART TRIMESTRE 2012.

1.1. ESTAT D’EXECUCIÓ

4T/2012 - AJUNTAMENT

INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. I
IMPOSTOS 
DIRECTES 11.477.557,00 11.477.557,00 11.955.372,80 11.264.554,36 690.818,44

Cap. II
IMPOSTOS 
INDIRECTES 225.000,00 225.000,00 256.606,59 205.628,08 50.978,51

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 2.554.677,46 385.850,73 2.940.528,19 3.007.957,45 2.323.087,57 684.869,88

Cap. IV
TRANSFERÈNCIE
S CORRENTS 3.212.722,00 71.218,75 3.283.940,75 3.843.189,71 3.218.615,74 624.573,97

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 166.006,00 8.084,53 174.090,53 159.318,65 155.793,65 3.525,00

Cap. 
VII

TRANSFERÈNCIE
S DE CAPITAL 0,00 579.102,91 579.102,91 730.946,36 444.836,44 286.109,92

Cap. 
VIII

ACTIUS 
FINANCERS 0,00 3.373.375,88 3.373.375,88 0,00 0,00 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.478.600,00 0 1.478.600,00 1.478.600,00 1.478.600,00 0,00

TOTAL  19.114.562,46 4.417.632,81 23.532.195,26 21.431.991,56 19.091.115,84 2.340.875,72

 DESPESES
Crèdits
inicials Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL 5.988.604,69 323.255,90 6.311.860,59 5.680.764,93 5.669.345,82 11.419,11

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 7.368.793,95 345.333,90 7.714.127,85 6.978.088,22 5.775.465,15 1.202.623,07

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 469.812,97 -2.600,00 467.212,97 350.857,29 344.087,07 6.770,22

Cap. IV
TRANSFERÈNCIE
S CORRENTS 1.776.071,94 206.380,06 1.982.452,00 1.800.239,89 1.696.450,16 103.789,73

Cap. VI
INVERSIONS 
REALS 1.539.600,00 3.402.269,95 4.941.869,95 2.125.760,87 1.940.036,57 185.724,30

Cap. 
VII

TRANSFERÈNCIE
S DE CAPITAL 109.000,00 0,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.862.678,91 142.992,99 2.005.671,9 2.002.821,92 1.846.863,18 155.958,74

TOTAL  19.114.562,46 4.417.632,81 23.532.195,26 19.047.533,12 17.381.247,95 1.666.285,17

4T/2012 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 692.706,72 692.706,72 641.463,29 574.357,27 67.106,02

Cap. IV
TRANSFERÈNCIE
S CORRENTS 2.710.796,94 2.710.796,94 2.633.244,25 2.054.210,25 579.034,00

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 964,84 964,84 0,42 0,42 0,00

Cap. 
VII

TRANSFERÈNCIE
S DE CAPITAL 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 0,00

Cap. 
VIII

ACTIUS 
FINANCERS 0,00 6.753,26 6.753,26 0,00 0,00 0,00

TOTAL  3.513.468,50 6.753,26 3.520.221,76 3.383.707,96 2.737.567,94 646.140,02
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DESPESES
Crèdits
inicials Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL 2.737.438,30 2.737.438,30 2.559.129,67 2.555.196,39 3.933,28

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 666.710,20 -5.951,64 660.758,56 511.937,52 412.810,04 99.127,48

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 320,00 320,00 18,20 18,20 0,00

Cap. VI
INVERSIONS 
REALS 109.000,00 12.704,90 121.704,90 79.663,98 52.324,05 27.339,93

TOTAL  3.513.468,50 6.753,26 3.520.221,76 3.150.749,37 3.020.348,68 130.400,69

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

INGRESSOS
Pendent cobrament 
30/09/2012

Pendent cobrament 
31/12/2012
AJUNTAMENT I 
PATRONAT

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 409.150,74 377.853,67

Cap. 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.518.516,34 1.296.529,95

TOTAL EXERCICIS TANCATS 1.927.667,08 1.674.383,62

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

INGRESSOS
Pendent cobrament 
30/09/2012

Pendent cobrament 
31/12/2012
AJUNTAMENT I 
PATRONAT

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  GENERALITAT 114.280,14 96.653,59
Cap. 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL GENERALITAT + FEDER 1.512.010,06 1.139.401,71

Pendent GENERALITAT 2011 244.536,17 76.909,66
Pendent GENERALITAT 2010 1.381.277,65 1.158.669,26
Pendent GENERALITAT 2009 476,38 476,38

TOTAL GENERALITAT EX. TANCATS 1.626.290,20 1.236.055,30

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  GENERALITAT 170.761,27 831.883,32
Cap. 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL GENERALITAT + FEDER 0,00 132.140,99

Pendent GENERALITAT 2012 170.761,27 964.024,31

TOTAL GENERALITAT EX. CORRENT 170.761,27 964.024,31

TOTAL GENERALITAT EX. CORRENT  I  
TANCATS

1.797.051,47 2.200.079,61

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                                        12
www.parets.cat                   



Secretaria General
1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 4T/2012 – AJUNTAMENT I  
PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

 ACTA ARQUEIG  30/09/2012    

Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0 EFECTIU 10.719,63 0 10.719,63

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS 11.025,69 0 11.025,69

2 COMPTES OPERATIVES 1.172.559,37 6.485,05 1.179.044,42

8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA 9.714,88 4.659,93 14.374,81

9 FORMALITZACIÓ 0 0 0

TOT. 1.204.019,57 11.144,98 1.215.164,55

 ACTA ARQUEIG  31/12/2012    

Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0 EFECTIU 7.293,31 0 7.293,31

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS 54.885,67 0 54.885,67

2 COMPTES OPERATIVES 4.057.066,26 26.336,29 4.083.402,55

8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA 7.246,16 3.790,24 11.036,40

9 FORMALITZACIÓ 0 0 0,00

TOT. 4.126.491,40 30.126,53 4.156.617,93

1.3. INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004,  
DE 29 DE DESEMBRE, QUE ESTABLEIX MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
EN LES OPERACIONS COMERCIALS, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE 2012

PAGAMENTS FACTURES QUART TRIMESTRE 2012 – AJUNTAMENT I  
PATRONAT

AJUNTAMENT
Nombre Import

Pagaments realitzats durant el trimestre 
dins el termini legal (40 dies) 305 345.246,43

Resta de pagaments 1262 2492194,87

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL 1.567 2.837.441,30

Període mig de 
pagament (PMP) 

(dies)

79 dies

Obligacions pendents de pagament en  
les quals s’estigui incomplint el termini  
legal a la data de tancament del  
trimestre natural (vençudes a 
31/12/2012)

292
279816,67 Període mig del 

pendent de 
pagament excedit 

(PMP) (dies)

29 dies

Obligacions pendents de pagament a la  
data de tancament del trimestre natural  
(vençudes i no vençudes a 31/12/2012)

1.006 1394864,77
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PATRONAT
Nombre Import

Pagaments realitzats durant el trimestre 
dins el termini legal (40 dies)

29 45.525,89

Resta de pagaments 80 159.219,21

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL

109 204.745,10 Període mig de 
pagament (PMP) 

(dies)

97 dies

Obligacions pendents de pagament en  
les quals s’estigui incomplint el termini  
legal a la data de tancament del  
trimestre natural (vençudes a 
31/12/2012)

141 61.838,50
Període mig del 

pendent de 
pagament excedit 

(PMP) (dies)

61 dies

Obligacions pendents de pagament a la  
data de tancament del trimestre natural  
(vençudes i no vençudes a 31/12/2012)

218 124.015,94

FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ – AJUNTAMENT I PATRONAT

Factures registrades d'entrada 01/01/2012 a 31/12/2012 no tramitades a 31/03/2013 (3  
mesos)

Factures o docum. justificatius al final  
del trimestre amb més de tres mesos de 
la seva anotació en el registre de 
factures, pendients 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 0 0 0,00

Total 0 0 0,00

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

5.  Aprovar,  si  escau,  la  modificació  puntual  del  Conveni  Laboral  i  el  Pacte  de 
condicions de l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Ensenyament

Pren  la  paraula  la  regidora  de  Recursos  Humans,  la  senyora  Susanna  Villa,  i  exposa 
l'aprovació de tres acords. El primer d'ells és la Llei de pressupostos general de l'Estat per al 
2013, que estableix que els dies d'indisposició, que no donen a una situació d'incapacitat 
temporal,  comporten  una  reducció  de  la  seva  retribució.  Es  va  publicar  una  Ordre  del 
Ministeri que regula una excepció i és aquesta la que es porta a aprovació. Hi haurà quatre 
dies durant l'any que la reducció de la retribució no s'aplica.

El segon punt que es porta a aprovació tracta de completar i  incorporar a les situacions 
d'incapacitat temporal que van aprovar prèviament en un Ple, una llista de malalties que 
tenen la consideració de contagioses, recollides a l'annex del Reial Decret 2210/1995, com 
el grip i la gastroenteritis entre d'altres. 

El tercer punt que es porta a aprovació, com ja sabeu l'Estatut dels treballadors diu que el 
preu d'hora extraordinària no pot ser inferior al preu d'hora ordinària. A l'Ajuntament hi ha 
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certes  retribucions  d'hores  extres  d'alguns  complements,  que  estan  per  sota  i  volen 
augmentar el 15% per regular-ho.

El tema de les hores extres sempre són en casos excepcionals. Avui en dia ja sabeu com 
està el tema de les hores extres i el que es fa és agrupar-les i compensar-les en dies de 
descans. Col·lectius com la Policia, si hi ha persones de baixa o per alguna altra qüestió 
d'urgència han de fer hores extres.

Les tres propostes s'han treballat i aprovat amb la mesa negociadora dels treballadors.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup desconeix 
les negociacions de l'equip de govern amb el Sindicat, no sap com han anat les converses, 
perquè no han estat en cap de les reunions.

Tal com es va dir en la Comissió Informativa algunes de les hores extres s'incrementen un 
15% respecte als valors previstos. És un augment molt substanciós en els moments actuals, 
i d'acord amb una informació facilitada en la Comissió Informativa, van tenir coneixement 
que al 2012 es van pagar en concepte d'hores extres 50.000 €. És una quantitat bastant 
elevada. Tenen referència que hi ha hagut acords amb el Sindicat amb algun conveni, en 
què s'havia fet un increment a la majoria de treballadors per absorbir les hores extres. És a 
dir que s'havia arribat a un acord en el conveni de suprimir-les i que rotativament es farien 
determinats serveis  a canvi  d'un increment important  en alguns dels complements de la 
nòmina, per això els estranya que torni a sortir el tema de les hores extres, malgrat que 
entenen que ha de ser-hi i és una necessitat, però el que s'ha de fer és aprofundir en l'acord 
del conveni que hi havia, donar hores lliures, quan es produeixin hores extres, i reduir-les al 
màxim, ja que en els moments que es viuen, amb una situació d'atur important, amb tantes 
persones  que  no  tenen  feina,  no té  gaire  sentit  que es  facin  hores  extres,  llevat  d'una 
excepcionalitat molt  important,  com potser el cas de la Policia, però en altres serveis no 
sembla gaire lògic, que es vagi per aquesta via, perquè els moments no acompanyen.

La  senyora  Martí  reitera  que  el  seu  grup  no  té  coneixement  de  com  han  anat  els 
plantejaments per part dels sindicats, i s'abstenen.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup s'absté en el punt,  
bàsicament per un defecte de forma, ja que el punt hauria d'anar acompanyat d'un informe 
d'Intervenció o jurídic del secretari, perquè hi ha punts que no acaben de veure clars.

D'una banda es parla d'un augment de les hores extres, que no troben excessiu l'augment 
del 15% i d'altra banda, es parla que es poden pagar fins a 4 dies de baixa sense justificar. 
Dels 4 dies es poden agafar 3 d'una manera consecutiva. Es poden trobar amb el treballador 
responsable que sí serà i es poden trobar amb el que no ho sigui tant. En el Butlletí Oficial 
de l'Estat del divendres 28 de desembre, l'acord número 8 diu: “los acuerdos,  convenios o  
pactos  que  impliquen  crecimientos  retributivos  deberán  experimentar  la  oportuna 
adecuación  deviniendo  inaplicables  cualquier  tipo  de  incremento”.  Després  va  sortir  un 
Decret que deixava sense efecte aquesta clàusula, però només per l'Administració Central, 
no parlava de l'Administració Local. Si es pot aplicar a l'Administració Local, com és el cas 
de l'Ajuntament, ho troba perfecte, però CiU per votar a favor del punt vol veure l'informe 
jurídic. Si tinguessin l'informe, votaria a favor, però com no el té, s'absté.

Creu que això ja s'està aplicant, per tant torna a dir el que ja porta dient fa un parell d'anys i  
és que l'equip de govern porta al Ple temes que ja s'estan aplicant i se salta el procediment 
lògic i l'ordre de les coses. Demana que es tingui en compte per què serveix el Ple i que  els 
temes segueixin el seu ritme.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que el seu grup vota a favor de la 
proposta i la celebra perquè recull una sèrie de reivindicacions que són necessàries com és 
el tema de les malalties i la pujada de les hores extres.

Tots saben com està la situació a nivell de retribucions pel que fa al personal funcionariat, 
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que últimament està esquilmat pel tema de les pagues extres que no es compleixen i que 
s'anul·len,  per  tant  el  poder  adquisitiu  va més a la  baixa.  No pot  votar  en contra d'una 
proposta que va precisament en la línia d'una Moció que va presentar el seu grup perquè es 
paguessin  les  pagues extres.  En aquells  moments  per  llei  no  es  podia  fer  i  s'havia  de 
prendre alguna maniobra, que no agradava de fer, però si hi ha alguna possibilitat que el 
poder adquisitiu dels funcionaris creixi i a més amb la justícia que suposa la qüestió de les 
malalties, que és molt encertada, pel que fa a la proposta d'acord i vota a favor.

Són crítics amb el que acaba de comentar el company de CiU, sobre tirar endavant aquest 
tipus de proposta sense que prèviament hagi passat pel Ple municipal. És un tema que ja 
han reivindicat diverses vegades, és un procediment incorrecte i demana que no s'entri en 
aquesta dinàmica perquè són propostes que segurament tiraran endavant amb el suport de 
la majoria dels grups, si més no amb l'abstenció potser, però que tiraran endavant, per això 
demana que facin el procediment que s'ha de fer, que és portar-lo a Ple, aprovar-lo i a partir 
d'aquí aplicar-lo, i no aplicar-lo abans que s'aprovi, fet força irregular i estrany, tractant-se 
d'un ajuntament, per tant demana que facin l'esforç de canviar la dinàmica.

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i explica que respecte al 
que ha comentat la senyora Martí sobre que un 15% suposen molts diners, ha de dirq que 
suposa només una pujada d'un 1,5 o 2 € la hora.

Sobre que en la Comissió Informativa es va donar compte que l'any passat va haver-hi una 
despesa en hores extres important, ve donat perquè malauradament l'any passat van haver-
hi diverses excepcionalitats. Una d'elles molt important com és el cas de la Policia que van 
haver quatre baixes i els incendis dels cotxes. Per aquest motiu es van organitzar grups per 
investigar i voltar per les nits, entre d'altres mesures. És cert que són diners, però venen per 
excepcionalitats. 

Ara tracten de regular i  de minorar al màxim possible les hores extres, sense deixar de 
complir amb la llei, i d'acord amb el que l'Estatut dels empleats, però si són necessàries a 
causa  d'activitats,  i  s'han  de  fer  tres  o  quatre  hores  extres,  en  benefici  del  ciutadà, 
evidentment les intentaran fer, sense deixar de compensar al treballador.

Respecte als 3 dies consecutius, explica que són 4 dies durant tot l'any. És aquell dia que 
tens malestar, que tens mal de cap o febre. Un dia i al dia següent pots anar a treballar. Sí 
és cert que pot haver-hi alguna persona indisposada 3 dies per gastroenteritis o un atac 
d'asma, per posar un exemple, i pot agafar els 3 dies, però ja no en té més durant l'any. Hi 
ha la picaresca, que tots coneixen, però també hi ha les persones que malauradament es 
troben malament i agafen els 3 dies, però durant l'any el seu comportament no és aquest.

El control amb la nova normativa d'ara o anterior sobre les incapacitats s'han regulat molt les 
baixes o el fet del avui no vinc. Està bastant controlat.

Pren la paraula el secretari i explica que els informes dels punts que van al Ple normalment 
els informa el servei que proposa o aporta el punt a l'ordre del dia. Legalment només hi ha 
uns  quants  acords  que  preceptivament  els  ha  d'informar  Secretaria,  i  són  aquells  que 
requereixen majoria absoluta. Això no vol dir que la intervenció des de Secretaria per vetllar 
per la validesa jurídica dels acords es mantingui, i per això hi ha la presència del secretari en 
la sessió. En aquest cas concret, com hi havia un informe del Departament de Recursos 
Humans, que és el departament que proposa i que gestiona el tema, no es va considerar 
necessari ampliar-lo amb un informe de Secretaria, ja que l'informe de Recursos Humans, 
tot  i  que  no  és  un  informe jurídic,  perquè  la  responsable  de  Recursos  Humans  no  és 
advocada, sí que fa referència a la normativa que permet o que justifica en aquest cas 
l'increment de les hores extres.

Respecte a l'altre punt que no és el de les hores extres, l'Ajuntament ha sotmès a la mesa 
de negociació, en la qual estan representats l'Ajuntament i els representats dels treballadors, 
una  opció  que  deixava  oberta  la  Llei  de  pressupostos  de  l'Estat  quan  establia  que  els 
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primers  dies  de  no  assistir  a  la  feina,  que  no  provocaven  una  baixa,  aquests  dies 
històricament i  fins aquest  any es pagaven al  100%. Tots els ajuntaments a través dels 
convenis, els dies que es diuen d'indisposició, en què no hi ha baixa, però no es pot anar a 
treballar perquè hi ha una indisposició es pagaven al 100%.

La Llei de pressupostos diu que aquests dies es pagaran un 50%, llevat d'aquells casos que 
l'Ajuntament mitjançant els acords amb la mesa de negociació, amb els treballadors, aprovi 
que seguirà pagant aquella quantitat que consideri. Sinó s'aprova res es passaria el 50%, 
que seria menys del que es pagava fins ara, per tant aquesta llei provoca una reducció de la 
despesa en capítol I.

En la mesa de negociació, en la qual el secretari va estar present, es va proposar per no 
entrar en una discussió de quins supòsits eren els que s'havia de pagar el 50%, es pagava 
el 75% o la quantitat que fos, es va agafar com a proposta una normativa que havia sortit 
per l'Administració de l'Estat, evidentment com a tal no era aplicable a l'Ajuntament, però 
l'Ajuntament la va agafar com a línia d'actuació per intentar arribar a un acord amb la mesa 
de  negociació,  sense  entrar  en  diferents  variables,  que  podien  haver  sortit  en  una 
negociació. S'agafava un criteri aprovat per l'Administració de l'Estat, que se sotmetia a la 
mesa de negociació. La mesa de negociació va entendre que era una fórmula adequada 
d'establir allò que preveia la Llei de pressupostos, que era que l'Ajuntament podia establir 
excepcions pels dies de cobrar el 50% i per això es va aprovar.

És veritat que el procediment de tots aquests acords, moltes vegades dificulta que es portin 
al Ple abans del seu inici, tenint en compte que requereixen prèviament passar-lo pel Ple 
l'acord de la mesa de negociació, que a vegades són llargs en el temps i que quan s'acorden 
el que requereixen és una aplicació immediata. Evidentment si el Ple no aprovés el punt, tot 
allò que s'ha aplicat provisionalment es tiraria enrere. 

Un acord de la mesa de negociació, en la qual va estar el secretari, i d'altra banda l'informe 
de Recursos Humans, són els motius pels quals no s'ha considerat necessari fer constar un 
informe jurídic en el tema, encara que no té cap problema en fer-lo.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que si hi ha l'informe jurídic es té la  
seguretat que el que s'aprova s'ajusta a la llei, i sinó el tenen el que pot passar és el que 
acaba de dir el secretari i és que potser d'aquí a uns mesos facin una revisió i diguin que 
l'acord adoptat en el Ple no s'ajusta a la llei.

El dubte ve perquè hi ha disposicions o decrets que el fan dubtar de si això es pot aplicar als 
ajuntaments. Tan de bo sigui així i s'alegrarà molt de la modificació, perquè serà un ajut pels 
treballadors. Abans la regidora creu que no l'ha acabat d'entendre. Estan d'acord, l'únic és 
que s'abstenen perquè no hi ha informe jurídic.

La presidència manifesta que més enllà de discussions jurídiques, que evidentment fan que 
hi hagin argumentacions i raonaments de posicionament de vot, que es pot tractar més en 
les comissions informatives, al final també hi ha el tema dels posicionaments de cadascuna 
de les formacions. Ha de dir en aquesta taula que la proposta respon a una voluntat de 
l'equip de govern. És a dir que hi hagi un òrgan supramunicipal que pugui dir que alguna de 
les  coses  pot  tenir  algun  tipus  d'apreciació,  evidentment  qualsevol  tema que  passa  pel 
plenari abans passa pel gabinet jurídic, i s'ha considerat que l'informe que es presenta de la 
Direcció de Recursos Humans és suficient, però en qualsevol cas la proposta respon a una 
voluntat i la voluntat és amb l'escapçament i amb el restrictius que els nous decrets han 
marcat quines han de ser les condicions laborals dels treballadors, hi ha una voluntat política 
de ser els menys restrictius possible, perquè consideren que han de dignificar la tasca dels 
treballadors públics. Hi ha hagut només aquesta petita excepció explicada per la regidora. Hi 
ha una normativa que diu que el preu de l'hora ordinària era de 10,46 €, i es pagava per 
sota, però ara cal mirar al voltant i amb l'hora extraordinària que té l'Ajuntament de Parets, 
està a la franja baixa de la mitjana de les hores extraordinàries que es paguen en qualsevol 
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ajuntament, per això és bo tenir un posicionament mitjà.

En els temes que afecten organitzacions, com són els ajuntaments, es torna a tenir una 
intromissió en les competències municipals per part d'administracions superiors i és normal 
que les administracions locals cada vegada facin la lectura, perquè són els que coneixen 
més com funcionen els seus ajuntaments, els seus pobles i consideren que les intromissions 
en les competències municipals no són bones per ningú.

La presidència continua exposant que la tasca que desenvolupa el Comitè d'Empresa i els 
Sindicats, com a mínim a Parets, és de màxima responsabilitat, i demanen i exigeixen el que 
els  hi  pertoca  per  llei  i  l'equip  de  govern  entén  que  s'ha  de  tenir  sensibilitat  amb  els 
esmentats col·lectius, perquè si l'Ajuntament, que és l'administració més propera no defensa 
els treballadors públics, es va malament.

Vol situar el tema de les hores extraordinàries. Ell porta set anys a l'Ajuntament i el nombre 
total d'hores s'ha reduït de manera exponencial i s'ha fet la gestió per ser més eficients i  
eficaços. Cada vegada es fan menys hores i actualment és possible gràcies a una cosa i és 
que quan es diu que no són temes de pura excepcionalitat, com s'ha comentat, i espera que 
la situació dels cotxes cremats i les altres qüestions no tornin a passar mai més, perquè les 
necessitats que l'Ajuntament té d'ampliar i donar servei municipal, actualment s'està cobrint 
amb plans d'ocupació, per això no s'han de fer moltes hores. Els plans d'ocupació donen 
suport a algunes de les necessitats que té l'Ajuntament. Això és optimitzar.

És cert que la situació potser molt canviant. Coincideix en el fet que cada vegada es poden 
trobar amb sorpreses que venen d'àmbits supramunicipals i que hauran de gestionar dia a 
dia,  que  és  la  seva  obligació  i  intentar  dignificar  el  públic.  Si  les  administracions 
supramunicipals  prenguessin  l'exemple  dels  ajuntaments i  trepitjassin  una mica més les 
trinxeres no es trobarien moltes vegades amb sorpreses al carrer.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 10 (PSC, PP, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions: 6 (NOPP, CiU)

Per tant,

Exposició i descripció de fets

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 8 de novembre de 2012 va acordar el  complement  
econòmic de la prestació d'incapacitat temporal de l'Ajuntament de Parets del Vallès i el  
Patronat  Municipal  d'Ensenyament  i  els  supòsits  d’incapacitat  temporal  que  es 
complementen fins arribar a un 100% de les retribucions fixes i  periòdiques percebudes  
durant el mes anterior.

Vista la Disposició addicional 38 de la llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any  
2013, que estableix que els dies d’absència del treball per malaltia o accident, que no donin  
a una situació de incapacitat laboral, comportaran la reducció de les retribucions  prevista  
per les  absències per IT,  en els termes i  les condicions que estableixi  respecte el  seu  
personal  cadascuna de  les Administracions.

Atès  que  la  Comissió  de  Seguiment  de  les  incapacitats  transitòries  de  la  Mesa  de  
Negociació de l'Ajuntament, va acordar incorporar en les situacions de caràcter excepcional  
les previstes en el annex del Reial Decret 2210/1995, de 28 desembre, que inclou una llista  
de les malalties que tenen la consideració de contagioses, així com la regulació dels dies  
d’absència del treball per malaltia o accident, que no donin a una situació de incapacitat  
laboral.

Vist el que disposa el conveni laboral i el pacte de condicions de treball de l'Ajuntament de  
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Parets del Vallès i el Patronat Municipal d'Ensenyament en relació amb els treballs fora de la  
jornada laboral, i els imports de les hores extraordinàries recollides en els esmentats acords.

Vist que l'article 35 de l'Estatut dels Treballador estableix que l'import de l'hora extraordinària  
no podrà ser inferior al valor de l'hora ordinària, i de conformitat amb l'informe de la Direcció  
de  Recursos  Humans,  en  aquests  moments,  l'hora  extraordinària  és  inferior  a  l'hora  
ordinària.

Vist l'acord de la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que va  
tenir lloc el dia 19 de febrer de 2013, en què s'acorda la regularització de l'import de les  
hores  extraordinàries.

Vist  el  que disposa la  Llei  17/2012, de 27 de desembre,  de presupuestos generales de 
l'Estat per a l'any 2013, en el seu article 26 f) en relació a les gratificacions per serveis  
extraordinaris.

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

1. Aprovar  la  reducció  del  50% de les  retribucions  prevista  per  la  situació  d'incapacitat  
temporal, del personal de l'Ajuntament de Parets i el Patronat Municipal d'Ensenyament, en  
els  dies  d’absència  del  treball  per  malaltia  o  accident,  que no donin  a  una  situació  de 
incapacitat laboral,  excepte en els supòsits següents:  

a. Que aquesta absència sigui motivada per algunes de les causes que tenen  
la consideració de situacions excepcionals, en la regulació de les IT. 

b. No serà d’aplicació a quatre dies d’absència durant un any natural, dels  
quals sols tres podran tenir lloc en dies consecutius. 

2. Aprovar el complement econòmic de la prestació d'incapacitat temporal de l'Ajuntament  
de Parets del Vallès i  el  Patronat  Municipal d'Ensenyament,  en les  prestacions que es  
produeixin  com  a  conseqüència  d'alguna  de  les  malalties  regulades  al  Reial  Decret  
2210/1995, de 28 desembre, fins arribar a un 100% de les retribucions fixes i periòdiques  
percebudes  durant  el  mes  anterior,  durant  tot  el  període  de  durada  de  la  incapacitat  
temporal.

3. Aprovar,  de  conformitat  amb  l'acord  de  la  Mesa  de  Negociació  de  19  de  febrer,  la  
regularització de l'import de les gratificacions extraordinàries recollides en el conveni laboral  
i  el  pacte de condicions de treball  dels  funcionaris  de l'Ajuntament de Parets,  les quals  
preferentment es compensaren amb temps de descans equivalent,  d'acord amb els imports  
següents i amb efectes 1 de març de 2013:

IMPORT HORES 
EXTRAORDINÀRIES

Complement destinació superior al 18
Hora extra normal 35,27 €
Hora extra festiva 40,57 €
Hora extra Festa Major 44,07 €
Complement nocturnes 1,82 €
Complement destinació 17 al 18
Hora extra normal 25,05 €
Hora extra festiva 28,85 €
Hora extra Festa Major 31,25 €
Complement nocturnes 1,61 €
Complement destinació 11 al 16
Hora extra normal 16,43 €
Hora extra festiva 18,91 €
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Hora extra Festa Major 20,47 €
Complement nocturnes 1,26 €
Complement destinació 7 al 10
Hora extra normal 12,47 €
Hora extra festiva 14,56 €
Hora extra Festa Major 15,72 €
Complement nocturnes 1,00 €

6. Aprovar, si procedeix, l'adhesió de l'Ajuntament al conveni de col·laboració subscrit 
entre  el  Consorci  LOCALRET  i  la  Diputació  de  Barcelona  per  a  la  contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions

Pren la paraula el regidor de Noves Tecnologies i Innovació, el senyor Granado, i exposa 
que el dia 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona van 
signar un conveni  de col·laboració,  l’objecte del  qual  és l’establiment  de les bases i  les 
condicions  mitjançant  les  quals  portaran  a  terme  la  compra  agregada  dels  serveis  de 
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme a 
l’acord  marc  d’homologació  realitzat  pel  Consorci,  en  el  qual  s'estableixen  una  sèrie 
d'empreses que poden ser adjudicatàries del contracte, i conjuntament amb tots aquells ens 
locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi 
d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.

L’Ajuntament de Parets del Vallès té interès en adherir-se al citat conveni, ja que és membre 
del Consorci LOCALRET, que preveu una despesa estimada de 42.900 €, per l’any 2013.

Per l'exposat es proposa:

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al conveni de col·laboració subscrit 
el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de 
dades, còpia del qual s’adjunta com annex I, tot assumint el compromís de compliment de 
les obligacions que se’n derivin.

2. Autoritzar  àmpliament  i  expressament  al  Consorci  LOCALRET  i  a  la  Diputació  de 
Barcelona,  indistintament,  perquè,  en nom i  representació de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès,  puguin  obtenir  de  qualsevol  operador  de telecomunicacions  les  seves dades  de 
facturació  i  consum.  A tal  efecte,  aquest  ens  facilitarà  a  la  Diputació  de  Barcelona  i  a 
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita informació.

3. Establir que la despesa màxima que l’Ajuntament de Parets del Vallès té previst destinar 
per  a  la  contractació  centralitzada  de  serveis  de  telecomunicacions  que  dugui  a  terme 
LOCALRET serà d’un import de 42.900 € IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen:

§ LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
§ LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES

4.  Declarar que en el pressupost de l’Ajuntament de Parets del Vallès de l’exercici 2013 
existeix crèdit disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de 
veu,  telefonia  mòbil  i  tràfic  de  dades  d’aquest  Ajuntament,  i  assumir  el  compromís de 
realitzar la consignació pressupostària suficient  per a la prestació d’aquest servei en els 
exercicis 2014 i 2015.

5. Facultar l’alcalde de la corporació, en representació de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
per a la realització dels tràmits i l'adopció de les resolucions que siguin necessàries per a 
l'execució dels presents acords.

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                                        20
www.parets.cat                   



Secretaria General
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup està a favor i 
destaca  que  és  una  bona  adhesió,  ja  que  el  preu  de  sortida  és  baix  i  si  encara 
aconsegueixen baixar-lo més, els felicita, ja que és un preu molt baix per un servei com és 
veu,  mòbil  i  dades,  tenint  en compte el  volum de l'Ajuntament.  Felicita  l'Ajuntament  per 
aquest fet.

El senyor Granado indica que cal destacar que el passat conveni que va tenir una durada 
del 2009 al 2013, el descompte mitjà en el lot 1, telefonia fixa, era d'un 52%, i referent als 
mòbils el descompte està al voltant del 70%. En el nou conveni no serà d'aquestes xifres, 
però suposa que aconseguiran un preu molt millor que no si es fa de forma independent.

La presidència indica que aquest conveni és un clar exemple que la suma fa que es puguin 
optimitzar  recursos,  i  en  aquest  cas  ampliar  no només la  comarca del  Vallès  Oriental  i 
Occidental, sinó tota la província, la suma fa que els preus siguin més competitius i obtenir el 
servei amb un cost molt més baix.

La unanimitat del plenari en aquest punt, ho valora de la mateixa manera.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets

El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats municipalistes, té  
atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o gestió  
de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) i, a aquests efectes,  
disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals  
operadors del mercat, (veu, mòbil i dades).

L’Ajuntament de Parets del Vallès va acordar el 12 de febrer de 2009 la Declaració unilateral  
d’adhesió al conveni de col·laboració entre els consells comarcals del Vallès Occidental i del  
Vallès  Oriental  i  el  Consorci  Localret  per  a  la  contractació  centralitzada  de  serveis  de  
telecomunicacions.

El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona van signar un  
conveni  de  col·laboració,  l’objecte  del  qual  és  l’establiment  de  les  bases  i  condicions  
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació  
(veu,  mòbil  i  dades),  a  través  la  contractació  centralitzada,  conforme  a  l’acord  marc  
d’homologació  realitzat  pel  Consorci,  i  conjuntament  amb tots  aquells  ens  locals, i  ens 
dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un  
benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic. 

El Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de Contractació (PECAP) que  
és  un  portal  d'internet  que  permet  el  desenvolupament  del  procés  contractual  per  via  
telemàtica.

Vist l'interès de l’Ajuntament de Parets del Vallès d’adherir-se al citat conveni i que aquest  
és membre del Consorci LOCALRET, que preveu una despesa estimada de 42.900 €, per  
l’any 2013.

Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de  
règim local,  els  articles  303  a  311  del  Decret  179/1985,  de  13  de  juny,  que  aprova el  
Reglament d’obres, activitats i  serveis dels ens locals, i  els articles 107 a 112 de la Llei  
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de  
Catalunya,  sobre  la  capacitat  de  les  administracions  locals  per  formalitzar  convenis  de 
cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.

Vist que l’article 205 del Text  refós de la llei  de contractes del sector  públic reconeix la  
possibilitat  d’acords  entre  les  corporacions  locals  per  dur  a  terme sistemes d’adquisició  
centralitzada.
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El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al conveni de col·laboració subscrit  
el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, per a la  
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de  
dades, còpia del qual s’adjunta com annex I, tot assumint el compromís de compliment de  
les obligacions que se’n derivin.

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per  
aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la  
notificació de la seva aprovació.

2. Autoritzar  àmpliament  i  expressament  al  Consorci  LOCALRET  i  a  la  Diputació  de  
Barcelona,  indistintament,  perquè, en nom i  representació de l’Ajuntament de Parets del  
Vallès,  puguin  obtenir  de qualsevol  operador  de telecomunicacions  les  seves dades  de 
facturació  i  consum.  A tal  efecte,  aquest  ens  facilitarà  a  la  Diputació  de  Barcelona  i  a  
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita informació.

La documentació i la informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes  
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció  
total  o parcial  per cap mitjà o suport;  per tant,  no se’n podrà fer ni  tractament ni  edició  
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució del procediment de  
contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions.

La vigència de la  dita  autorització es circumscriu a la  de l’adhesió al  conveni  referit  en  
l’acord primer.

3. Establir que la despesa màxima que l’Ajuntament de Parets del Vallès té previst destinar  
per  a  la  contractació  centralitzada  de  serveis  de  telecomunicacions  que  dugui  a  terme  
LOCALRET serà d’un import de 42.900 € IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen:

§ LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
§ LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES

4. Declarar que en el pressupost de l’Ajuntament de Parets del Vallès de l’exercici 2013  
existeix crèdit disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de  
veu,  telefonia mòbil  i  tràfic  de dades d’aquest  Ajuntament,  i  assumir  el  compromís de 
realitzar la consignació pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els  
exercicis 2014 i 2015.

5. Facultar l’alcalde de la corporació, en representació de l’Ajuntament de Parets del Vallès,  
per a la realització dels tràmits i l'adopció de les resolucions que siguin necessàries per a  
l'execució dels presents acords.

Annex
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7.  Aprovar,  si  escau,  la  modificació  del  Reglament  de  la  Taula  de  Cooperació  de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès

Pren  la  paraula  el  regidor  de  Cooperació,  el  senyor  Juzgado,  i  explica  que  el  Ple  de 
l’Ajuntament en sessió de 5 de novembre de 2009 va aprovar la Taula de Cooperació i l’Ajut 
al Desenvolupament de Parets del Vallès, com a òrgan sectorial de participació i aprovar el 
Reglament de funcionament i organització.

Actualment consideren que el reglament s'ha d'adaptar a les noves polítiques de cooperació 
de l'Ajuntament, dotant sobretot de més contingut a la Taula de Cooperació.

En la Taula de Cooperació que va tenir lloc el 16 d'abril de 2013, es va informar respecte a la 
proposta de modificació del reglament. A continuació detallarà els canvis introduïts, que per 
una banda modifica el percentatge fix que es destina dels pressupostos municipals, fent que 
a  partir  d'ara  cada  any  es  valori  la  quantitat  a  destinar,  depenent  de  la  situació 
socioeconòmica del moment.

Es  crea  una  nova  línia  susceptible  de  poder  rebre  subvenció  com  són  projectes  de 
sensibilització de la solidaritat i campanyes de cooperació, que fins ara no es recollia.

Es  dota  de  més  contingut  a  la  Taula,  com  a  òrgan  consultiu  en  relació  als  ajuts  a 
emergències i  com assessora de l'òrgan col·legiat  en els procediments de concessió de 
subvencions a entitats de cooperació per a la realització de projectes de sensibilització i 
campanyes de cooperació.

S'amplia el percentatge de vocals de la Taula, que poden demanar una sessió extraordinària 
així com la dissolució de la Taula.

En un altre apartat de la proposta, es nomenen i  es dóna compte de les persones que 
formen part de la Taula, dels grups municipals i de les entitats de Parets. En total són 15 
persones. El president és l'alcalde, el vicepresident és el regidor de Cooperació, un membre 
de cada grup municipal i un membre de cada entitat reconeguda i presentada al Registre 
d'Entitats de Parets.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que les modificacions 
que es proposen no són per ampliar la capacitat, sinó per retallar-la, ja que en la part de 
definició de l'àmbit d'actuació abans les finalitats eren anàlisi, discussió i seguiment; i ara se 
suprimeix  la  discussió  i  el  seguiment,  i  només  hi  ha  anàlisi.  En  el  propi  Reglament 
s'introdueixen uns acords de cooperació fixos amb els poble de Missirah (Senegal) i San 
Francisco del Norte i s'inclouen els acords. És cert que van més enllà d'acords anuals i la 
major  part  dels  diners  del  pressupost  destinats a cooperació es  destinen als  esmentats 
projectes que inicialment estan subscrits i es reiteren.

S'afegeix un apartat que és massa genèric “Projectes de sensibilització de la solidaritat” i 
“Campanyes de cooperació”. No sap exactament quin àmbit. Es deixa totalment inconcret i 
en l'altre apartat es concreta del tot.

Tenint en compte que la major part de l'assignació pressupostària es destina a aquests dos 
acords, convocar una Taula amb molta gent per discutir com s'assignen o com es designen 
uns 3.000 € l'any és dilapidar massa energia per un objectiu molt petit i sembla que sigui 
més una qüestió d'aparença i de fer veure que es fan moltes coses, que no pas que la Taula 
i el Reglament tinguin una repercussió important en aquests temes.

Tampoc entén gairebé el fet que en les organitzacions que ara s'incorporen, els vocals de les 
organitzacions de solidaritat, hi ha dues del poble de Missirah, però només hi hauria d'haver 
una.  Una  és  Associació  de  Persones  Immigrants  de  Missirah  i  l'altra,  l'Associació  pel 
desenvolupament i la Cooperació amb Missirah. El lògic seria que hi hagués només una.
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En el tema del Reglament esportiu es va debatre en el Ple abastament, malgrat que després 
no s'ha complert, que sobre una determinada activitat esportiva només hi podia haver una 
entitat en el poble, i en canvi aquí en un tema de cooperació a un poble del Senegal hi ha 
dues entitats. Sembla excessiu. L'Ajuntament hauria d'intentar que les dues associacions 
s'agrupin, ja que no té gaire sentit.

La senyora Martí indica que les modificacions no milloren el que hi havia, sinó que ho acoten 
molt  més. No sap si aquest fet pot resultar bo o no, perquè la quantitat destinada en el 
pressupost ja està decidida. Pels motius exposat el NOPP s'absté.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i explica que es tracta d'aprovar la 
modificació d'un Reglament, amb el qual no estan gens d'acord.

El punt número 2 diu que es donarà informació de les propostes i acords de dos projectes, 
que si pensen des del punt de vista de la solidaritat i de la cooperació, són amb diferència 
els més importants que es fan des de Parets i resulta que en la Taula de Cooperació no hi 
són.

Hi ha un projecte a San Francisco del Norte dotat amb més de 20.000 €, i  un altre per  
Missirah, amb més de 20.000 € i l'únic que es treballarà a la Taula són 4.000 € per ajudar a 
cofinançar dos projectes de solidaritat. Muntar una Taula, unes reunions, convocar una sèrie 
de gent per venir i repartir, com va dir el representant de Mans Unides, el que entenia que 
era un projecte residual de 4.000 €, quan resulta que fora d'aquí l'Ajuntament dóna 40.000 €.

Si realment l'equip de govern té la voluntat i  aposta per això,  per què no es posen tots 
aquests diners en la Taula i es debaten internament. Quan es va muntar això anys enrere, la 
situació econòmica era una i els diners amb els quals es comptaven no hi havia problemes, i  
s'anava allà i es feia un projecte de solidaritat, però el moment actual és diferent, i l'ajuda 
s'ha de començar per la gent que ho necessita a casa nostra. Repeteix que són més de 
40.000 €, són bastants diners i avui en dia hi ha moltes coses a fer aquí a casa, abans que 
anar a fora.

El  senyor  de Mans Unides va dir  coses interessants i  va preguntar si  s'auditaven a les 
entitats que rebien ajuts i  subvencions de l'Ajuntament. Una no va respondre i  l'altra va 
respondre de tot menys el que se li preguntava. Si més no, CiU no ha vist aquí cap projecte. 
Sap que hi ha un grup municipal que ha demanat informació i fins fa poc no se li havia 
donat. No saben de què va el projecte, en què ha consistit, i no han vist fotos de res. Parla 
dels  regidors  nous  que  han  entrat  en  aquesta  legislatura,  el  que  es  va  fer  abans, 
sincerament ho desconeix.

CiU voldria que s'apostés realment per la Taula i tots els diners que es donen d'una manera 
dispersa, decidit en juntes de govern, estiguin dins del projecte.

A CiU no li sembla bé que dins del Reglament tenen dret a rebre informació d'una cosa que 
té a veure directament d'una manera clara pel que s'ha constituït la Taula i que les sessions 
es  convocaran  amb  l'ordre  del  dia  i,  si  s'escau,  és  a  dir  si  vostès  volen  donaran  la 
documentació pertinent.

CiU no està gens d'acord tal i com tenen muntada o pensada la Taula de Cooperació, per 
això voten en contra.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que aquest tema va ser de 
molta discussió en l'última assemblea, perquè és un tema que mereix discussió i una certa 
crítica. El seu grup no pot quedar-se al marge de la Taula de Cooperació, aquesta és la 
conclusió a la qual van arribar després de fer l'anàlisi de la modificació. És cert que una 
Taula de Cooperació no és això, ja que això és una tauleta, una taula camilla, no sap que és 
ben bé, però la veritat és que en sí una taula no és, perquè la taula ha d'englobar tot allò que 
es toca des del punt de vista de cooperació.
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La seva sorpresa va ser en la comissió, i així ho va expressar, que els dos projectes més 
importants no es contemplen en la Taula. Demana que l'equip govern reflexioni perquè es 
contemplin. Seria un exercici  de transparència,  pels diners que s'inverteixen que no són 
pocs. No té gaire sentit que es creï una Taula, en què de 45.000 € es gestiona un 10%. Tal 
com està plantejat i tal com va comentar a la Comissió, el seu grup no estarà fora de la 
Taula, però sí que convida a què facin una reflexió i que els dos projectes es discuteixin i es 
parlin en la Taula de Cooperació. Seria un exercici de transparència important.

Parlen de  rebre  informació  i  ICV demanarà no  informació  dels  projectes,  que  estan en 
marxa, que també, sinó saber on i com va a parar fins a l'últim cèntim, perquè en definitiva la 
Taula de Cooperació ha d'avaluar  els  projectes i  també saber per  transparència en què 
s'inverteixen cadascun dels euros que van a fora i amb els temps que corren encara amb 
més motiu. Està justificat que reclamin les modificacions, espera que facin cas, que donin la 
informació, que en el seu moment reclamaran, des del punt de vista de balanços per saber 
exactament en què s'inverteix l'últim euro. Sinó és així ICV serà la primera que marxarà 
d'aquesta tauleta de cooperació. Per l'exposat, ICV vota un sí molt crític.

Pren la  paraula  el  portaveu del  PP,  el  senyor  Carmany,  i  explica  que si  no  ho recorda 
malament, en la reunió que es va mantenir en la tauleta tal com diu amb menyspreu el 
senyor Folguera, perquè és una falta de respecte com qualifica una Taula amb gent seriosa 
que té ganes de fer coses. Sinó li  agrada al senyor Folguera potser el millor és que no 
estigui. En aquell cas es parlava de 4.000 €, que diuen que són insignificants, però ha de dir 
que l'any passat no hi eren i es va parlar de què ja sabien que era una quantitat petita. La 
situació és la que hi ha, i que segurament i sense cap tipus d'inconvenient augmentarà i 
pujarà, que era un principi per fer coses. El PP està a favor de la tauleta.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que hauran de demanar al 
secretari a veure si es pot canviar, i en comptes de Taula de Cooperació a partir d'ara es 
bategi  amb tauleta de cooperació i  ajut  al  desenvolupament,  i  que es canviï  el  nom en 
l'aprovació definitiva del Ple.

Si participen poc, no hi ha transparència, no hi ha res. Avui estan parlant més de cara a la 
galeria, perquè hi ha més gent que els escolta, que en altres plens, i això és important per 
alguns.

En la Comissió Informativa van parlar sobre que hi havia dos projectes, que fa anys que 
l'equip de govern va apostar-hi. Un és l'agermanament amb un poble de Nicaragua i l'altre 
és amb Missirah, de Senegal, per això aquests projectes no són qüestionables. Els altres 
són  nous  projectes  que  es  presentaran  i  per  això  obren  una  tercera  línia  perquè  es 
presentin, que abans no hi eren. Abans tenien dos projectes, vostès venien o no venien a la 
Taula  de  Cooperació,  se'ls  informava,  s'aixecaven  i  marxaven.  Ara  hi  participaran 
activament.

En els projectes, vostès i les onze entitats del municipi, de les quals moltes no pensen de la 
mateixa manera,  decidiran quin és el  projecte a escollir.  Enguany la quantitat és menor, 
perquè és l'inici, però dependrà d'ells en propers exercicis.

S'han  centralitzat  en  dos  projectes.  En  la  Comissió  Informativa  va  explicar,  encara  que 
potser no interessa,  però és igual  i  ho tornarà a fer,  que al  2011 es destinaven a cada 
projecte 25.000 €, però no es van arribar a adjudicar tots i  per aquest any s'han previst 
19.000 €.  Ni més de 20.000 €, ni més de 40.000 €, es queden a prop, però no hi arriben. A 
final d'any, entre tots, es veurà si s'han gastat els 19.000 €. Com hi ha una liquidació es pot 
comprovar que al 2012 dels 25.000 € es van adjudicar 22.000 €. 

El  senyor  Juzgado  continua  explicant  que  quan  parlen  d'informació  és  amb  una 
transparència amb majúscules. Els grups tindran accés a conèixer el projecte i la justificació 
del que se'ls hi dona. No es dóna una altra subvenció fins que no han justificat l'anterior, 
informació que també tindran els grups. Si les associacions justifiquen coses que no són del 
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projecte es retorna, com passa amb altres entitats culturals i esportives.

Senzillament s'ha obert una línia nova amb 4.000 €, hi ha altres conceptes que no són ni 
Nicaragua, ni Senegal, ni Missirah, sinó que hi ha una partida per emergències de 3.000 €, 
que decidirà la Taula; hi ha una partida per ajuts al poble Saharaui amb 3.000 €, i una altra 
partida, o sigui que són més de 12.000 €.

Si els grups es queden amb que només són 4.000 €, li sembla bé, perquè és el que toca dir 
menys del que fa l'equip de govern i tirar per terra la voluntat i la seva gestió, però repeteix 
que es tracta d'uns 12.000 €. Que poden ser més, evidentment, però aquest any són 12.000 
€ per a aquesta tauleta.

Abans una entitat que no era del poble no podia presentar cap projecte, perquè no estava 
previst al pressupost, i quan es reunia la Taula com el pressupost ja estava aprovat i no 
s'havia assignat a ningú, les entitats, ONG principalment no podien presentar cap projecte. 
Aquest any els podran presentar i es poden escollir dos projectes per l'import, o un i destinar 
els 4.000 €.

D'altra banda, se subvencionaran activitats que organitzin en el poble ONG o entitats per 
recaptar diners per als seus projectes, els quals no es poden finançar des de l'Ajuntament, 
perquè cadascuna té un finançament. Si l'activitat es desenvolupa aquí a part de cedir-los el 
local,  se'ls  donarà  un  ajut  perquè  puguin  tirar  endavant  i  recaptin  diners.  Tot  això  s'ha 
incorporat  i  entén que és  menyspreable,  i  que es  pot  ridiculitzar  com s'ha fet  en algun 
moment, però és un salt important qualitatiu i quantitatiu respecte a l'anterior reglament.

Intervé  la  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  suposa  que  la  menció  que  ha  fet  el 
portaveu del PSC respecte al tema de la galeria era un broma, perquè sinó és una broma, el 
NOPP se sent ofès, perquè és una falta de respecte als regidors que són els que intervenen, 
a la gent que ve i a les persones que els escolten pels micros.

El NOPP intenta ser sempre respectuós amb tot i fer intervencions respecte al punt que toca 
de la millor manera que sap i fins on han pogut estudiar el tema, per tant el seu grup no 
parla de cara a la galeria i no sap a quina galeria es referia. Reitera que suposa que era un 
broma, i si és una broma s'ha de deixar estar.

El NOPP ha demanat el detall de les justificacions dels dos projectes de solidaritat amb el 
poble de Missirah i de San Francisco del Norte. Fins a la data d'avui no tenen encara els 
justificants de les subvencions de l'any passat dels esmentats projectes de solidaritat. És 
bàsic tenir-los i disposar de la informació, entre d'altres raons, perquè cal justificar molt bé 
els projectes, perquè corren temps molt  durs per a tothom i el NOPP està a favor de la 
solidaritat i respecta els projectes que hagi triat l'Ajuntament, però en qualsevol cas calen les 
justificacions. El seu grup les ha demanat, però fins a la data d'avui no en disposen i es bo 
analitzar-lo,  perquè  els  projectes  es  podrien  acabar  o  canviar,  poden  haver  diferents 
qüestions en aquest tema.

Insisteix en el  fet  que una de les entitats és una duplicitat,  ja que són dues entitats de 
cooperació amb el poble de Missirah. La segona entitat que es va crear fa molt poc, al febrer 
de l'any passat,  va rebre subvenció i  a més ha viatjat  al  Senegal.  El  NOPP ha explicat 
sempre que està molt en contra del turisme solidari i que es destinin diners de l'Ajuntament a 
turisme solidari. Està molt en contra, perquè els temps no estan per això.

S'hauria de reflexionar una proposta en la taula o en la tauleta, que el NOPP va exposar 
l'altre dia, i ara l'exposa aquí, i és que al país hi ha diferents entitats molt ben estructurades 
que fan cooperació internacional, i les entitats també han de veure si poden col·laborar a 
través d'aquestes entitats, perquè a vegades es gasten molts diners en estructures que es 
creen amb les petites entitats, les quals no acaben arribant al destinatari objecte de l'ajuda. 
Per exemple hi ha entitats com Metges sense frontera i Ulls del món, aquest última el NOPP 
va  presentar  una  proposta,  ja  que  hi  ha  diversos  ajuntaments  com  el  de  Barcelona  i 
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Granollers que hi col·laboren, amb aquesta ONG que té un àmbit molt més ampli, i que amb 
molts pocs diners s'obté un benefici finalista i concret molt ràpid. És una reflexió que s'han 
de fer, no només pensar en uns projectes puntuals, sinó que han de saber economitzar i 
aprofitar les estructures existents d'organismes de cooperació més amplis i  més enllà de 
Parets.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martí, i manifesta al regidor de Cooperació, que en la 
Taula  de Cooperació  va preguntar  quina partida  s'havia  destinat  al  projecte,  i  el  senyor 
Juzgado va contestar que uns 4.000 €. Si ell avui ha parlat de 4.000 € és perquè el senyor 
Juzgado  aquell  dia  li  va  dir  l'import,  la  novetat  agradable  és  que  són  12.000  €.  Es 
congratulen.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que s'ha fet menció a què s'ha 
fet broma i ha de dir que el seu grup d'aquest tema no fa broma mai, simplement ha posat 
un exemple des del punt de vista pedagògic sobre que la Taula no és tal Taula, sinó que és 
més petita del que voldria. No ha estat amb la voluntat d'ofendre ningú, ni de fer cap conya, 
simplement que la gent sàpiga que la Taula no està representada amb tots els projectes que 
haurien d'estar representats. S'ha fet una al·legoria en una taula, però no s'ha de fer un gra 
massa i que ningú es posi gaire nerviós. No vol que es pensi que és una broma, sinó que es 
tracta de reflectir el descontent d'ICV en una Taula i un contingut que no comparteix. Vota a 
favor perquè ha d'estar-hi,  però demana que no es banalitzi un tema important i que no 
treguin importància al tema de la cooperació.

ICV des de sempre ha estat al cap davant, cosa que altres partits no han fet i que potser 
avui se senten ofesos.

Intervé el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i comenta a la senyora Martí que no era una 
broma, el que passa és que no anava dirigida a ella. Sent molt que quan vostès ofenen i 
falten la respecte, és una broma o es mira d'una altra manera, quan el PSC ho fa és una 
manca de respecte. El comentari no anava per la senyora Martí, però hi ha onze entitats que 
hi participen i estan encantades de fer-ho. Algunes potser estarien encantades de participar i 
que no hi participessin els grups polítics, perquè comencen a estar fins al gorro d'aquestes 
discussions que treuen punta de coses interessants i que la població acaba no entenent. És 
una manca de respecte el que s'ha dit aquí, el nomenar tauleta, per les altres entitats. 

Diuen alguns que els polítics no tenen honor, perquè se'n prenyen i s'ho diuen tot a la taula, 
però entén que per a les altres entitats és una manca de respecte. Són valoracions i punts 
de vista. Quan es rep d'algú de l'oposició no és una manca de respecte i quan ho diu l'equip 
de govern és una manca de respecte.

La seva intenció no és faltar el respecte a ningú. Es va tocar també aquest tema en la 
Comissió  Informativa  quan  va  explicar  que  no  subvencionen  turisme solidari,  però  a  la 
senyora Martí  li  agrada tornar a treure el tema. Si algú fa un viatge i ho carrega en els  
justificants, se li treu. No justifiquen turisme solidari a ningú. Inclús va fer la broma que ni 
l'alcalde ni el regidor han visitat cap dels projectes actuals, i la senyora Martí va dir que no 
era per això.

El senyor Juzgado indica que mai finançaran turisme solidari i si algú ho justifica, com a 
vegades justifica alguna entitat esportiva o culturals coses que no toquen, es tiren enrere i 
punt. Participar i el caire que es dóna amb la Taula i amb la modificació del reglament, que 
és una ampliació, els grups podran fer tot el control i veure els justificants, i el més important 
podran participar i decidir, per això no se li ha de treure el valor que té. Al 2009 els mateixos 
partits que estan aquí van aprovar l'anterior reglament que no preveia tot això. Es comença 
a caminar, els imports estan d'acord amb la disponibilitat pressupostària i el moment en què 
es troba la societat, ja que l'import global s'ha reduït en els últim anys.

La presidència resum que la voluntat de tothom és la mateixa, intentar continuar amb els 
passos.  Indica  que  quan  treballen  mancomunadament  neixen  projectes  més  globals. 
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Resumint no hi ha tot el que els agradaria a tothom i és la quantitat menys important del 
pressupost dels darrers anys.

Hi  ha hagut  una apreciació  del  portaveu de CiU,  que comparteix,  sobre que la  situació 
conjuntural és molt complicada i han de ser molt curosos en les disposicions. Falten diners 
per a moltes accions i tothom ho està passant molt malament.

Accions  importants  que  es  realitzen  amb  el  poble  de  Nicaragua,  són  actuacions 
històricament que no venen de l'Ajuntament de Parets del Vallès, sinó de la comarca, és a 
dir  diferents ajuntaments de la  comarca com Mollet,  Granollers,  Montornès,  etc.  Es  van 
agermanar  amb diferents  municipis  de  Nicaragua  i  s'han  executat  diferents  accions,  de 
canya de pescar més que de peix,  i  això també és bo perquè s'ha ajudat a la regió de 
Chinadenga a elaborar un cadastre perquè tinguin diferents recursos per tirar endavant com 
a poble.

Amb Nicaragua l'ajuda ve de més temps. Tot depèn de les èpoques i s'està en un procés 
més finalista i el final és més proper, en canvi a l'Àfrica és diferent. És més emergent. Des 
dels diferents fons de cooperació s'està fent una aposta i Parets té un tema localista. La 
poca immigració en xifres percentuals, Parets està a 4 o 5 punts per sota de la mitjana 
habitual,  és  de  Senegal  i  bàsicament  de  Missirah  i  és  normal  que  hi  hagin  diferents 
associacions. Abans hi havia una associació, però l'Ajuntament no dirà qui es pot constituir 
com a entitat o no. Si consideren que ha d'haver-hi dues entitats, doncs hi seran perquè és 
una regió està en Macunda i  l'altra  en una altra  regió.  La suma no és dolenta,  perquè 
signifiquen més operadors.

En  el  plenari  ningú  no  fa  broma,  ni  fa  demagògia.  Tot  el  pressupost  que  es  destina  a 
aquestes accions són per desenvolupar les accions dels diferents plans del territori. Només 
faltaria  que no es  pogués fiscalitzar,  però no només aquest  tema,  sinó que tot  s'ha  de 
fiscalitzar fins a l'últim euro de l'Ajuntament, només faltaria, i en temes de cooperació igual, i 
evidentment tot el que sigui un control ja sigui de viatge o no viatge. Últimament han d'anar 
desmentint coses que no han fet. La presidència ja porta uns quants anys a la corporació, 8 
o 9 anys, i no hi ha anat a Nicaragua, ni a Senegal. Amb això no vol dir que sigui bo anar o 
no anar, sinó que quan s'acaba una acció no és dolent que algú controli que la despesa ha 
estat ben realitzada. Reitera que és bo que es controli.

La Taula de Cooperació ha d'acabar convertint-se en un instrument útil i potent, i que tots els 
que estan aquí presentin diferents aportacions, ja que algunes són interessantíssimes, les 
quals  es  poden  fer  des  de  diferents  associacions  del  territori  i  de  fora  del  territori. 
Continuaran donant suport a les tasques mancomunades, perquè és la suma, l'aportació que 
fa  Parets  per  exemple  per  Nicaragua,  se  suma a  la  mateixa  aportació  idèntica  des  de 
diversos ajuntaments més del Vallès Oriental, d'aquesta manera es porten a terme grans 
accions per als territoris.

Totes les apreciacions i tot el que s'ha comentat està en la línia de la suma i han d'intentar 
que  l'Ajuntament  canalitzi  les  tasques  el  millor  possible  i  la  feina  de  col·laboració  i 
cooperació que s'ha fet durant els últims anys.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 10 (PSC, PP, ICV)

Vots en contra: 2 (CiU)

Abstencions: 4 (NOPP)

Per tant,

Exposició i descripció de fets

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 5 de novembre de 2009 va acordar aprovar la Taula de  
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Cooperació  i  l’Ajut  al  Desenvolupament  de Parets  del  Vallès,  com a òrgan sectorial  de  
participació  i  aprovar  el  Reglament  de  funcionament  i  organització  de  la  Taula  de  
Cooperació i l’Ajut al Desenvolupament.

Des del Servei  de Cooperació es considera que s’ha d’adaptar aquest  Reglament a les  
noves polítiques de cooperació d’aquest Ajuntament, dotant de més contingut a la Taula per  
la Cooperació.

Atès que en la Taula per la Cooperació i l’Ajut al Desenvolupament, que va tenir lloc el 16  
d’abril de 2013, es va informar respecte a la proposta de modificació del Reglament que  
incorpora les propostes següents:

- A causa  de la  situació  socio  econòmica  actual,  ja  no  es  destina  el  0,7%  dels  
pressupostos municipals, sinó que cada any es valorarà la quantitat a destinar.

- Es  prioritza  una  nova  línia  susceptible  de  poder  rebre  subvenció:  Projectes  de 
sensibilització de la solidaritat i campanyes de cooperació.

- Es dota de més contingut a la Taula, dotant-la com a òrgan consultiu en relació als  
Ajuts a emergències i com a assessora de l’òrgan col·legiat, d’acord amb les Bases  
aprovades,  en  els  procediments  de  concessió  de  subvencions  a  entitats  de  
cooperació  per  a  la  realització  de  Projectes  de  sensibilització  i  Campanyes  de  
Cooperació.

- S’amplia, d’un terç a dos terços, el percentatge de vocals de la Taula que poden  
demanar una sessió extraordinària així com la dissolució de la Taula.

Vist el que disposa l’article 20, i 22 del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament  
de Parets, en relació amb l’article 22.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases  
del règim local.

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

1.  Aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament i  organització de la  
Taula  de  Cooperació  i  l’Ajut  al  Desenvolupament  de  l’Ajuntament  de  Parets,  amb  les  
següents modificacions, addicions o supressions que es transcriuen:

PREÀMBUL

L’Ajuntament de Parets del Vallès dedica la quantitat aprovada en els Pressupostos Municipals  
anuals a  finançar  projectes  d’ajut  als  pobles  en  vies  de  desenvolupament  i  contempla  la  
possibilitat de destinar fons a situacions d’emergència.

Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i realitzar actuacions més eficients, l’Ajuntament de Parets  
prioritza els següents projectes, impulsats des de la regidoria de cooperació:

1. Projectes  que  es  desenvolupin  a  San  Francisco  del  Norte  (Nicaragua)  en  el  marc  de  
l’agermanament solidari d’aquest municipi amb Parets.

2. Accions  que  es  desenvolupin  en  el  marc  del  projecte  de  cooperació  i  ajut  al  
desenvolupament del poble de Missirah (Senegal) 

3. Projectes de sensibilització de la solidaritat i campanyes de cooperació.

Al municipi existeixen entitats que tenen com a objectiu principal, dins de les seves actuacions i  
programes, la solidaritat i  la cooperació al desenvolupament. La Regidoria de Cooperació té 
l’objectiu de donar suport als seus projectes i activitats des del moment en que facin possible  
que les dinàmiques de cooperació i solidaritat s’estenguin a tota la ciutadania.

La  Regidoria  tindrà  en  compte  aquells  projectes  que  suposin  la  creació  de  noves  línies  
d’actuació.

La Regidoria valorarà, de forma extraordinària, aquells projectes que puguin ser d’interès per tal  
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de tenir-los en compte en cas que sigui possible donar-los suport.

DEFINICIÓ-ÀMBIT D’ACTUACIÓ I MARC LEGAL

La Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament és un òrgan de participació sectorial que  
té  com  a  finalitat  l’anàlisi,  discussió i  seguiment de  projectes  de  cooperació  internacional,  
campanyes de sensibilització i d’emergència i d’altres activitats relacionades amb la solidaritat.  
El seu àmbit d’actuació és el municipi de Parets del Vallès.

Es crea a l’empara de l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de  
Règim Local, l’article 62 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril aprovatori del Text Refós de la  
Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya  i  l’article  22  del  Reglament  de  Participació  
Ciutadana.

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

Article 2. Funcions

Són funcions de la Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament:

1. Rebre informació de les propostes i acords municipals que facin referència a la cooperació i  
la  solidaritat  amb  els  pobles  de  Missirah  (Senegal)  i  amb  San  Francisco  del  Norte  
(Nicaragua).

2. Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Parets del Vallès en matèria de Solidaritat i  
Cooperació.

3. Promocionar  dinàmiques  de  cooperació  i  solidaritat  al  municipi  per  potenciar  actituds  
tolerants i de respecte vers totes les cultures i pobles del món.

4. Assessorar a l’òrgan col·legiat, d’acord amb les Bases aprovades, en els procediments de  
concessió  de  subvencions  a  entitats  de  cooperació  per  a  la  realització  de  Projectes  de  
sensibilització i Campanyes de cooperació.

5. Actuar com a òrgan consultiu en relació als Ajuts a emergències, en base a les propostes del  
Fons Català de Cooperació, del Servei de Cooperació o en un moment donat, de membres  
de la pròpia Taula.

6. Participar en el seguiment, supervisió i  avaluació dels projectes als quals s’hagi assignat  
recursos segons les línies de treball de la regidoria de  cooperació i de la mateixa Taula i  
disposar de la memòria anual de totes les accions i projectes desenvolupats en l’àmbit local  
en relació amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

7. Establir  mecanismes  que  permetin  disposar  i  donar  a  conèixer  informació  sobre  fons  
disponibles, programes i ajuts d’altres institucions que hi hagi entorn de la cooperació en els  
diferents àmbits territorials.

8. Establir mecanismes per difondre i impulsar, a través d’altres institucions, els projectes del  
municipi

9.   Canalitzar i si s’escau donar curs als acords, els informes, les propostes i els estudis que es  
desitgin elevar a la consideració dels òrgans municipals competents, mitjançant proposta de  
la  Regidoria  que  en  el  seu  dia  tingui  atribuïdes  les  competències  sobre  solidaritat  i  
cooperació.

Article 3. Composició

La Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament estarà integrat per persones nomenades  
per l’alcalde-president de l’Ajuntament de Parets, a proposta del grups municipals i entitats per  
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les que es preveu representació. Dels nomenaments i cessaments se’n donarà compte en el sí  
del Ple Municipal.

Seran membres de la Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament:

– Presidència: Il·lustríssim senyor alcalde

– Vice-president: El regidor delegat de Cooperació

– Vocals: Un representant de cada grup municipal

Un  representant  de  cada  organització  sense  ànim  de  lucre  del  
municipi que tingui entre els seus objectius la solidaritat i la cooperació  
al desenvolupament. Aquestes associacions han d’estar inscrites en el  
Registre Municipal d’Entitats (RMEP) i disposar d’un grup estable al  
municipi.

La responsable del servei de Cooperació. 

El vice-president de la Taula, substituirà en cas d’absència al President de la mateixa i escollirà  
un suplent per a la vice-presidència.

El  president  de  la  Taula  nomenarà,  d’entre  els  membres  de  la  Taula  representants  de  
l’Ajuntament, un vice-president que el substituirà, en cas d’absència

Les entitats podran nomenar una persona suplent per tal de substituir el seu representant en cas  
d’absència

Quant  els  càrrecs  electes,  els  nomenaments  seran  vigents  fins  al  final  del  mandat  polític  
municipal i es podrà nomenar una persona suplent per tal de substituir el seu representant en  
cas d’absència

Els representants de les entitats, ho seran mentre no consti un acord exprés que revoqui el seu  
nomenament de l’òrgan de decisió de l’entitat

Les persones designades en raó del seu càrrec ho seran mentre l’ocupin

Les noves entitats que s’inscriguin en el Registre Municipal podran sol·licitar la incorporació com  
a membres de la Taula per la cooperació i  l’ajut  al  desenvolupament segons les condicions  
establertes per formar-ne part

Els càrrecs de membres de la Taula no seran retribuïts 

Article 4. Règim de funcionament

4.1. La Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament es reunirà en sessió ordinària un cop  
a l’any i en sessió extraordinària quan així ho estimi oportú la presidència, per iniciativa  
pròpia o a petició de 2/3 dels vocals de la Taula.

Les  sessions  seran convocades pel  president  amb una antelació  mínima de 72 hores.  
S’enviarà  convocatòria  individualitzada  a  cada  membre  de  la  Taula,  la  qual  anirà  
acompanyada del corresponent ordre del dia i, si s’escau, de la documentació pertinent. Per  
a les sessions extraordinàries, l’antelació mínima serà de 48 hores.

4.2. El president de la Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament tindrà les funcions  
següents:

– Convocar i presidir les sessions de la Taula i dirigir els debats de les mateixes. Dirigir  
cada reunió i fer respectar l’ordre del dia fixat en la convocatòria. Es podran tractar, per  
raó d’urgència, punts no relacionats en l’ordre del  dia, quan així  ho estimi oportú la  
majoria absoluta dels membres de la Taula

– Actuar con a portaveu de la Taula per a la cooperació i l’ajut al desenvolupament.
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– Convocar  a  les  reunions  de  la  Taula  les  persones  que  consideri  adients,  com  a  

observadors o per informar, amb veu però sense vot, a proposta de qualsevol de les  
parts.

– Vetllar per l’acord més ampli en les decisions aplicant, si fos necessari, el vot de qualitat  
per tal de dirimir els empats a les votacions.

4.3. Assumirà les funcions de Secretari de la Taula el que ho és de la Corporació, o el funcionari  
en qui delegui, amb veu i sense vot.

4.4. Per a l’estudi de temes puntuals i concrets relacionats amb els objectius de la Taula, es  
podran constituir comissions de treball específiques, a iniciativa del President de la Taula i a 
petició de 2/3 de membres que l’integren.

4.5. La constitució de la Taula serà vàlida en la primera convocatòria quan estiguin presents la

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents que tinguin dret de vot.

4.6. El Secretari aixecarà l’acta de cada sessió, en la qual figuraran els acords i conclusions  
adoptats, i les incidències que siguin procedents per reflectir fidelment la sessió.

DISPOSICÓ FINAL

Aquest Reglament romandrà en vigor en tant el Ple de l’Ajuntament o la Taula per la cooperació i  
l’ajut al desenvolupament no proposi la seva modificació o adequació.

Aquesta Taula podrà proposar la seva dissolució per acord d’una majoria de dos terços dels  
seus membres, amb la ratificació del Ple de l’Ajuntament.

En tot allò no previst en aquest Reglament serà d’aplicació la normativa general reguladora dels  
òrgans de participació ciutadana

Aquest Reglament entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra al Butlletí  
Oficial de la província.

2.  Sotmetre aquests acords a informació pública mitjançant publicació en el BOP i en la  
pàgina web municipal, durant un termini de trenta dies, en el benentès que si transcorregut  
aquest  termini  no  s’han  presentat  al·legacions  o  suggeriments  els  acords  anteriors  
esdevindran aprovats definitivament. 

3. Donar compte del nomenament dels membres següents de la Taula per a la Cooperació i  
l’Ajut al desenvolupament: 

• President: Sergi Mingote Moreno

• Vicepresident: Francesc Juzgado Mollà

• Vocals dels grups municipals:

Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
Xavier Martin Rodriguez, regidor de CiU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV

• Vocals de les organitzacions:

• Bollon  Tandian,  Associació  de  Persones  immigrants  de  Missirah 
(Senegal)

• M. Rosa Garcia Deola, Associació Solidària amb San Francisco del  
Norte
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• M. José Torres Ferrer, Amics de Materi
• Dionkounda  Sawane,  Associació  Noves  Generacions  del  Poble  de  

Goutta (Senegal)
• Souleymane Dia,  Associació de Cooperació i  Desenvolupament  de  

Djike Wompou (Mauritània)
• Lassana Soumare, Associació de Persones Immigrants de Soumpou 

(Mauritània)
• Joseph  C.  Madu,  Iroko  Cultural  Support  Association-Associació  de  

Suport a la Cultura Iroko (Nigèria)
• Eduardo Sosa Jurado, Mans Unides
• Lucio Gat Lavado, Youbari, Associació pel desenvolupament i la  

Cooperació amb Missirah (Senegal)

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

8. Donar compte de la Sentència del TSJCA en el recurs número 721/2006, interposat 
per la senyora Marta Busquets Pal

Pren la paraula el secretari i dóna compte de la Sentència del TSJCA en el recurs número 
721/2006, interposat per la senyora Marta Busquets Pal.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí,  i  indica que aquesta no és una 
sentència menor, sinó que és important, i que valdria la pena explicar de què es tracta.

La sentència es produeix arran que el Ple de 26 de gener de 2006 va aprovar unes bases 
per a la gestió urbanística integrada del Sector UP-5 “El Circuit” i això vol dir que s'aproven 
unes bases perquè els projectes de gestió urbanística del sector els executi una empresa 
privada i s'externalitzin. L'equip de govern pren una decisió bastant singular de fer que tota 
la gestió urbanística caigui i vagi a petar en mans privades.

El resultat de la votació de l'aprovació les bases efectuada en el Ple de 26 de gener de 
2006, va ser el següent: Vots a favor del PSC, ICV i el PP. El NOPP va votar en contra. CiU i 
ERC es van abstenir.  En l'esmentat  Ple  el  portaveu Socialista  o  el  portaveu per  temes 
urbanístics,  el  senyor  Lucio  Gat,  en  aquells  moments  va  dir  que  es  treia  a  concurs 
precisament l'adjudicació de la gestió urbanística del sector Circuit, entre la carretera i el 
Circuit, per accelerar el procés urbanístic, per cobrir les demandes de sòl industrial i això 
s'havia de fer en un termini de 48 mesos, o sigui 4 anys. L'import era de més de 5.000.000 € 
les obres d'urbanització, 745.000 € la redacció de projectes i 650.000 € el cànon a pagar 
l'Ajuntament,  se  li  deia  així  al  que  no  se  li  havia  d'haver  dit  així,  sinó  que  és  el  que 
l'Ajuntament rep sempre que hi ha un projecte de gestió urbanística, que són les cessions 
corresponents a l'aprofitament mitjà de la zona.

El NOPP va dir que estava i està en contra d'externalitzar la gestió urbanística, per moltes 
raons, perquè la gestió urbanística cal fer-la des del propi Ajuntament per controlar el procés 
d'on se situen les zones verdes, quina és la millor vialitat, quines són les millors parcel·les, i 
a què es poden destinar. En aquells moments s'havia creat un organisme a l'Ajuntament, 
que era HabitaParets, SL. A més de la funció de construir habitatges de protecció oficial, 
també era fer gestió urbanística. No entenien res, ja que es va crear un organisme per fer 
gestió urbanística i aquesta s'externalitza. Una qüestió bastant estranya.

En el Ple de 6 d'abril de 2006 s'adjudica a l'empresa citada la gestió urbanística. El NOPP es 
continua preguntant per què s'externalitza, per què hi ha tanta presa i qui tenia presa en 
aquell moment per tirar endavant el projecte. Es volia corre tant quan ningú en aquell sector 
demanava que s'accelerés el procés, almenys que el NOPP tingués coneixement. En aquest 
sector proper al Circuit hi havia tot el pla director d'infraestructures de la Generalitat, i hi 
havia una certa discussió en temes com el pas de la Interpolar, el desdoblament de la C17 i 
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el linde exacte amb el Circuit. Per tant, sobre aquest terreny hi havia diferents discussions i 
per això no entén per què hi havia pressa.

Del 2006 al 2013 han passat set anys, i en aquest temps no s'ha fet res, i això que era un 
tema que s'havia de resoldre en quatre anys. En quatre anys havia d'estar urbanitzat. No 
s'ha fet res. Estem al 2013 i l'únic que es té a sobre de la taula és una sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que anul·la l'adjudicació.

La sentència es basa en tres qüestions importants a destacar. Un element que al·lega la part 
demandant, que és una de les propietàries del sector, és que es produeix en l'adjudicació de 
l'Ajuntament una subcontractació dels projectes, és a dir que hi ha un canvi d'adjudicatari 
respecte a l'adjudicació que realitza l'Ajuntament. L'Ajuntament ho adjudica a Circuit Deumal 
Barnasfalt UTE, i aquesta empresa subcontracta la redacció del projecte a una altra. Aquest 
és un punt dels que al·lega.

També al·lega que no es va notificar l'aprovació de les bases als propietaris i que no es va 
publicar  al  Diari  Oficial  de  les  Comunitats  Europees,  ja  que  l'adjudicació  superava  els 
5.000.000 €, per aquestes raons i per algunes altres el Tribunal li ha donat la raó.

La sentència indica el que el NOPP fa temps que diu en molts altres temes relacionats amb 
la qüestió urbanística i és que s'està fent una mala gestió urbanística del Pla general i del 
planejament. El poble a la llarga en surt molt perjudicat.

Hi ha una primera sentència, i alguna altra que també està pendent d'arribar, que anul·la 
determinats planejaments i crearà un problema important a l'Ajuntament.

El tema de la gestió urbanística que és clau en tots els municipis per generar ocupació, per 
l'evolució i el disseny del poble, que és bàsic i fonamental tenir un bon equip a l'Ajuntament 
que ho controli i que ho faci per al futur del poble, estan en una situació, no avui, sinó ja fa  
temps, que és el  resultat perquè les sentències tarden molt  en arribar i  ara és quan es 
demostra que el que el NOPP fa temps que diu sobre que es fa una mala gestió urbanística, 
i s'està demostrant.

El NOPP està preocupat per aquest fet, perquè desgasta moltes energies i recursos, ja que 
l'esmentada empresa se suposa que demanarà danys i perjudicis a l'Ajuntament, i es troben 
que el sector no s'ha desenvolupat i a sobre hi haurà perjudicis econòmics importants i el 
poble en surt molt perjudicat de totes aquestes sentències i planejaments tan equivocats.

Una de les qüestions que han apuntat i que ara la torna a repetir és el fet que un Ajuntament 
de les característiques de Parets no té arquitecte ni enginyer superior municipal. La gestió 
urbanística és deficitària i les sentències ho demostren al marge del que diguin els grups 
que poden opinar a favor o en contra de determinats temes, però és bastant lamentable 
perquè causa perjudicis a tothom, perjudicis als propietaris que han de defensar-se davant 
de la mala gestió i d'un bloqueig del planejament.

En qualsevol cas es dóna compte de la sentència, i el NOPP no volia deixar passar per alt 
que és una mostra que les coses a Urbanisme de l'Ajuntament no es fan bé.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i demana que a l'igual que ara es dóna 
compte de la sentència, quan tot el tema hagi acabat que es doni compte del que ha costat, 
ja que es tracta de molts diners i espera que els propietaris paguin.

Intervé el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i explica que la sentència diu el que diu i 
per un tema de forma i de publicació en el Butlletí Europeu, el tomba, i els deixa en què 
l'adjudicació no és vàlida i per tant hauran de tornar a treure a concurs el projecte i tornar a 
adjudicar-lo si es decideix tirar endavant el projecte d'urbanització, que és necessari per al 
municipi.

Hi ha peticions d'operadors que es volen ubicar a la zona, perquè està molt ben comunicada 
i no es tracta d'operadors qualsevols. No pot dir el nom, però hi ha un interès al mercat per 
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la zona, atesa la seva ubicació i comunicació, com és en la majoria de polígons industrials 
del municipi.

La voluntat de l'equip de govern és de continuar, però ara no pot explicar el motiu de la 
demanda que es va posar en el seu moment, perquè al cap d'un temps la demanda es va 
voler retirar, però ja funcionava i ha acabat com ha acabat.

Es genera una situació econòmica, perquè hi ha unes despeses fetes, i perquè s'ha trigat 
més. Va començar al 2006 i estan al 2013, han passat set anys perquè es dicti la sentència, 
sinó haguessin entrat en crisi, el polígon hagués estat urbanitzat i possiblement ocupat amb 
indústries.

En aquests casos creu que l'Administració de Justícia hauria de ser més ràpida. Hi ha una 
sèrie  de  despeses  que  s'han  de  repercutir  obligatòriament  per  al  desenvolupament  del 
Circuit  que han d'anar a càrrec dels propietaris,  però falta saber de què estan parlant,  i 
quines s'han realitzat, no totes les que diu el projecte, perquè el projecte no s'ha fet, però sí 
que s'ha efectuat una part de despeses. S'ha de presentar la liquidació i acabar de quadrar i 
veure què resultarà.

Respecte a què es fa una mala  gestió  urbanística,  un exemple  d'això  era  l'anterior  Pla 
general  d'ordenació  urbana  del  municipi.  Això  era  una  mala  gestió  urbanística  que 
concentrava i massificava un creixement d'habitatge important sobretot a la zona residencial 
de l'Eixample, fet que ha modificat el Pla general d'urbanisme. És cert que concentra en 
alguns punts una part important, però no ho massifica, ni ho distribueix per tota la zona de 
l'Eixample, que permetia blocs de deu o dotze pisos ajuntant dues parcel·les de 400  m. És 
una realitat. També és una realitat que l'Ajuntament té un arquitecte municipal i un arquitecte 
superior, d'arquitectes tècnics hi ha tres i un enginyer tècnic.

Pel volum actual de construcció i de desenvolupament d'obres van considerar no prorrogar 
la comissió de serveis amb l'arquitecte municipal, però això no vol dir que sempre sigui així i 
en algun moment, perquè la plaça està prevista, tornarà a haver un arquitecte municipal, fet 
que no repercuteix en què la gestió urbanística de Parets sigui ni millor ni pitjor.

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement de la sentència següent:

Exposició i descripció de fets

Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona va dictar Sentència en  
data12  de gener  de 2010,  que  declarava  la  inadmissibilitat  del  recurs  interposat  per la 
senyora Marta Busquets Pal,  contra els acords del Ple de data 26 de gener de 2006, pels  
quals s'aprova el Plec de condicions tècniques i administratives per a la gestió urbanística  
integrada del Sector UP-5 “El Circuit” per el sistema de reparcel·lació, modalitat cooperació i  
l'acord de data 6 d'abril de 2006, d'adjudicació del referenciat contracte.

Vist que disconforme amb aquesta Sentència, la senyora Marta Busquets Pal va interposar  
recurs d'apel·lació.

Atès que ha estat notificada la Sentència número 116, de data 14 de febrer de 2013, dictada  
en  el  rotllo  d'apel·lació  130/2010,  per  la  Sala  del  Contenciós  Administratiu  del  Tribunal  
Superior de Justícia de Catalunya.

Vist que el tenor literal de la part dispositiva de la referenciada Sentència disposa:

“Que estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto en 

nombre  y  representación  de  Dª  Marta  Busquets  Pal  contra  la 

sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de 

Barcelona de fecha 12 de enero de 2010, sentencia que revocamos y, 

en su lugar, declaramos la admisibilidad y estimamos en parte el 

recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  contra  la 

desestimación  por  silencio  administrativo  del  recurso  de 
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reposición contra el acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento 

de  Parets  del  Vallès  de  26  de  enero  de  2006,  aprobando 

inicialmente los pliegos de cláusulas económicas, administrativas 

y técnicas que deben regir la concesión de la gestión urbanística 

integrada  del  sector  UP-5  “Circuit  del  Plan  de  Ordenación 

Urbanística  Municipal,  convocándose  concurso  público  para  su 

adjudicación y anuncio de licitación y contra el acuerdo del mismo 

órgano de 6 de abril de 2006, aprobando la adjudicación definitiva 

de  la  concesión,  acuerdos  que  anulamos  y  dejamos  sin  efecto 

jurídico,  ante  la  falta  de  notificación  individual  de  los 

propietarios  y  de  publicación  en  los  términos  expuestos.  Sin 

costas en esta alzada.”

Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de data 6 d'abril  de 2006 es va adjudicar el  
contracte  per a la gestió urbanística integrada del Sector UP-5 “El Circuit” pel sistema de  
reparcel·lació, modalitat cooperació a l'empresa “UP-5 Circuit Deumal Barnasfalt UTE Llei  
18/1982”. 

Fonaments de Dret

Vist que l'article 35 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova  
el Text refós de la llei de contractes del sector públic, en endavant TRLCSP, estableix que la  
declaració  de nul·litat  dels  actes preparatius del  contracte o  de l'adjudicació,  quan sigui  
ferma, portarà en tot cas la del mateix contracte, que entrarà en fase de liquidació.

Vist l'informe jurídic que consta a l'expedient.

El Ple de l'Ajuntament,

1. Acusa rebut i pren coneixement de la Sentència número número 116, de data 14 de febrer  
de 2013, dictada en les actuacions 721/2006, per la Sala del Contenciós Administratiu del  
Tribunal  Superior  de  Justícia  de Catalunya,  com a conseqüència  del  recurs  d'apel·lació  
interposat per la senyora Marta Busquets Pal.

2. Donar compliment a l'esmentada Sentència i procedir a iniciar l'expedient de liquidació del  
contracte signat en data 1 de setembre de 2006 amb  a l'empresa “UP-5 Circuit  Deumal  
Barnasfalt  UTE Llei  18/1982”,  de conformitat  amb l'article  35 del  Reial  Decret  Legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector  
públic, en endavant TRLCSP.

3.  Notificar el present acord als interessats que constin en l'expedient i atorgar un termini  
d'audiència de 20 dies al contractista perquè formuli proposta de liquidació.

9. Aprovar,  si  escau, el  conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu a les obres 
d'arranjament del talús de l'avinguda de Catalunya

Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i llegeix la proposta d'acord.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor, encara 
que li hagués agradat veure el projecte abans.

El portaveu d'ICV, el senyor Folguera, vota a favor, encara que és un projecte que no s'ha 
presentat des d'un punt de vista prou ampli per tenir un coneixement previ abans del Ple 
municipal. Per tant li hagués agradat conèixer abans el projecte.

Celebra que s'arregli d'una vegada el problema, ja que des del punt de vista d'afectacions 
pot  haver-hi  problemes.  El  talús  està  arran  de  l'avinguda  de  Catalunya  i  pot  haver-hi 
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afectacions i tal com va dir a la Comissió Informativa, la vorera que toca a la part del pavelló 
està descalçada, ha perdut molta massa de terra per la part inferior i com és la única vorera 
que hi ha en aquell tros, demana la seva millora i si s'ha de fer algun tipus de modificació per 
solucionar el problema, si és que hi ha algun problema per la falta de terra, de substrat a 
sota  de la  vorera,  que és  per  on circula  la  gent,  hi  ha  perill  real  de què hi  hagi  algun 
problema, que es modifiqui el pressupost, a fi que se solucioni abans que hi hagi alguns 
disgust. Per l'exposat vota a favor.

El regidor d'Urbanisme recull novament la proposta del senyor Folguera sobre la vorera tal 
com va  fer  en  la  Comissió  Informativa.  També va  comentar  que  els  serveis  tècnics  se 
l'havien mirat i de moment no hi ha perill, i encara que es veu que s'està buidant de terra hi  
ha una plataforma de formigó feta per aguantar, però al marge d'això miraran d'estabilitzar-la 
més i fer l'arranjament per la part de dalt.

La presidència explica que el talús està ubicat a l'avinguda de Catalunya, que dóna a la 
banda  del  riu,  s'ha  d'estabilitzar  i  generar  més  seguretat  en  una  zona  bastant 
desestabilitzada.

La  part  de  la  vorera  que  comentava  el  senyor  Folguera,  donarà  estabilitat,  perquè  la 
seguretat és el primer,  ja sigui dintre del projecte, que és probable que no es pugui fer, però 
sí que es farà fora del projecte, perquè és una necessitat.

El projecte preveu des del refugi, en què actualment s'acaba la vorera, tenir una vorera per 
l'altra banda. Entra una mica dintre del talús, estreny de manera molt petita la calçada per 
evitar,  que ja és positiu,  perquè l'avinguda de Catalunya no ha de ser una via ràpida,  i 
aconseguiran tenir una connexió que mai han tingut.

Tan de bo que a molts projectes li passés com a aquest, que de gairebé 400.000 € al poble 
només li cosa 73.000 €. Els convenis amb la Diputació poden ajudar a desenvolupar algunes 
de les inversions en via pública, i farà tenir l'última part de l'avinguda de Catalunya més 
adequada per als  ciutadans i  sobretot  per  a tanta gent  que fa la  connexió  entre l'espai 
central, el Barri Antic i la zona del pavelló, entre d'altres.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets

Vist que entre els p.k. 1+780 i 2+026 de l’avinguda Catalunya (carretera BV-1604, 
gestionada per la Diputació de Barcelona), existeix un talús entre l’avinguda Catalunya i el 
carrer Barcelona, que és de titularitat municipal. 

Atès que aquest talús ha mostrat símptomes d’inestabilitat en els darrers temps, que han 
ocasionat despreniments a la calçada de la carretera, i fissuracions i descalçaments al 
carrer. 

Vist que és necessari realitzar una actuació d’estabilització del talús, a través de la formació 
d’un mur de gabions, per a garantir la funcionalitat dels dos vials. A més, es pretén millorar 
la transitabilitat amb seguretat dels vianants, amb la construcció d’una nova vorera amb el 
corresponent enllumenat.

Atesa la proposta de conveni regulador per establir un marc formal de col•laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Parets del Vallès 
per a l’execució d’obres de millora de la seguretat viària, a la carretera BV-1604, entre els 
p.k. 1+780 i 2+026, amb la construcció d’un nou mur de gabions, i elements accessoris, així 
com la determinació de l’àmbit de conservació i explotació posterior a la seva execució.

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 25 
d'abril de 2013 va aprovar el conveni de col•laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Parets del Vallès, amb la finalitat de l’execució de les obres del 
projecte constructiu d’”Arranjament del talús de la carretera BV-1604, entre els p.k. 1,780 i 
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2,026, a Parets del Vallès“.

Atès que el pacte segon del conveni especifica que l’ajuntament es farà càrrec del 18,47 % 
del cost de l’actuació, és a dir, 73.281,28 euros IVA inclòs.

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

1. Aprovar el conveni que té per objecte establir un marc formal de col•laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Parets del Vallès 
per a l’execució d’obres de millora de la seguretat viària, a la carretera BV-1604, entre els 
p.k. 1+780 i 2+026, amb la construcció d’un nou mur de gabions, i elements accessoris, així 
com la determinació de l’àmbit de conservació i explotació posterior a la seva execució.

2. Delegar en l'alcalde president de la corporació la signatura de l'esmentat conveni.

3. Notificar el present acord als interessats que constin a l’expedient.

Annex

CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

SOBRE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL TALÚS DE LA CTRA.  BV-1604, ENTRE ELS 
KMS. 1+780 I 2+026

ENTITATS QUE INTERVENEN 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord amb la Refosa 
1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer de 
2013, publicada al BOPB de 19/2/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. 
Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació, núm. 3538/12, de 2 de maig de 2012 (BOPB de 16/5/2012).

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, representat per l’Il·lm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Sergio     Mingote     Moreno  , assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Enric     Acero   
Casas.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

I. Tant a les travesseres com a les zones urbanes, la conservació i explotació de la zona de domini 
públic exterior a la calçada correspon a l’Ajuntament una vegada s’ha fet efectiu el planejament 
d’acord amb el que estableix l’art. 174 del Reglament General de Carreteres. 

II. Pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques que corresponen a la 
Diputació de Barcelona, en les vies de la seva titularitat.

III. Amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat adequades als diferents 
usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els vianants i els ciclistes), les actuacions en 
zona urbana afecten, per norma general, tant als àmbits de conservació i explotació de la calçada com 
de la zona de domini públic i, per tant, els agents implicats són la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament.

IV. El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de la Diputació 
de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
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V. Entre els p.k. 1+780 i 2+026 de la carretera BV-1604, gestionada per aquesta Diputació, en el terme 
municipal de Parets del Vallès, existeix un talús entre la carretera i el carrer Barcelona, que és de 
titularitat municipal. Aquest talús ha mostrat símptomes d’inestabilitat en els darrers temps, que han 
ocasionat despreniments a la calçada de la carretera, i fissuracions i descalçaments al carrer. És 
necessari realitzar una actuació d’estabilització del talús, a través de la formació d’un mur de gabions, 
per a garantir la funcionalitat dels dos vials. A més, es pretén millorar la transitabilitat amb seguretat 
dels vianants, amb la construcció d’una nova vorera amb el corresponent enllumenat.

VI. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en executar obres 
per a la millora de la seguretat viària i determinar els àmbits de conservació i explotació una vegada 
aquestes han estat executades. 

VII. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 25 d’abril de 2013.

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte i 
posades de mutu acord, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents

PACTES

Primer. – Entitats que el subscriuen i objecte del conveni
 
1.1: El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 

Actuació 
realitzar 

Projecte  per a l’execució d’obres de millora de la seguretat 
viària, a la carretera BV-1604, entre els p.k. 1+780 i 2+026 

1.2: En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local i el 
provincial: 

L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest  conveni,  la  clàusula general d’habilitació que conté al  seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals. 



Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i cooperació 
envers els municipis. 

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona 
(Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Parets del Vallès per a l’execució d’obres de 
millora de la seguretat viària, a la carretera BV-1604, entre els p.k. 1+780 i 2+026, amb la construcció 
d’un nou mur de gabions, i elements accessoris, així com la determinació de l’àmbit de conservació i 
explotació posterior a la seva execució.

D’acord amb el projecte redactat d’”Arranjament del talús de la carretera BV-1604 a Parets del 
Vallès”, es valora l’actuació en 396.749,49 EUR, IVA inclòs, amb el següent cost, segons els àmbits de 
titularitat:

Total Diputació de Ajuntament de 
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Barcelona Parets del Vallès

Cost (IVA inclòs) 396.749,49 EUR 323.468,21 EUR 73.281,28 EUR
% 100% 81,53 % 18,47 %

Segon.- Obligacions de les parts 

2.1: Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

• Per part de l’ens local adherit:

L’Ajuntament de Parets del Vallès es farà càrrec del 18,47 % del cost de l’actuació, és a dir, 73.281,28 
EUR, IVA inclòs. Haurà d’adjuntar un certificat de la disponibilitat pressupostària de l’import 
corresponent per finançar la seva part de les obres, abans de l’aprovació del present conveni. Aquesta 
aportació s’adequarà al resultat de l’oferta en l’adjudicació de les obres.

Per contra, qualsevol increment de pressupost, degut a millores proposades per l’Ajuntament, anirà a 
càrrec del propi Ajuntament.

L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la part proporcional de la seva aportació, mitjançant 
transferència bancària al compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C 
2013-0646-14-0200127175, en el termini d’un mes, des de la presentació a l’Ajuntament de la 
liquidació corresponent a les certificacions d’obres mensuals dels treballs executats.

L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.

En el cas que l’execució de les obres requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats, l’Ajuntament, 
al seu càrrec, els posarà a disposició de la Diputació de Barcelona.

• Per part de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona es farà càrrec de:

- 81,53 %, del cost de l’actuació, és a dir, 323.468,21 EUR, IVA inclòs, dels quals 50.000 EUR 
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del Pressupost de 
l’exercici 2013, i 273.468,21 EUR a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/611 
del Pressupost de l’any 2014, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient

- la contractació de les obres
- la direcció d’obres i la coordinació de seguretat i salut mitjançant tècnics de la Diputació o 

amb un contracte extern de serveis.

L’estalvi ocasionat per una eventual baixa en la licitació de les obres es repercutirà proporcionalment a 
les dues entitats locals, d’acord amb la participació en el finançament del projecte.

Tercer.- Modificacions del conveni

Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots aquells 
que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de l’execució de les 
obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la Diputació de Barcelona.

Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les obres, 
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aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament.

Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per raons de 
força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment a l’esmentat en el 
present conveni.

Quart.- Conservació i manteniment

Un cop executades les obres esmentades en virtut del present conveni, l’Ajuntament formalitzarà la 
seva recepció, en els elements de la seva titularitat. La Diputació de Barcelona s’encarregarà de la 
conservació i manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical. 
La titularitat i per tant, la conservació i manteniment la resta d’elements continguts en les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament, una vegada signada l’acta de recepció de les obres. L’Ajuntament 
serà titular, i per tant conservarà, entre d’altres, el carrer Barcelona amb la seva vorera i contencions, 
el nou mur de gabions, la vegetació, l’enllumenat, el drenatge i les dues voreres de la carretera, amb 
tots els elements que continguin

Cinquè.- Autorització de les obres 

Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament autoritza a la Diputació, l'execució de les obres 
en els àmbits de la seva titularitat. 

Sisè.- Assistència de l’Ajuntament

Per a garantir la màxima eficàcia en el desenvolupament de les obres, l’Ajuntament es compromet a 
proporcionar tota la informació necessària per a l'execució de les obres. Així mateix, proporcionarà 
tota l'ajuda de gestió de trànsit que requereixin els treballs.

Setè.- Responsabilitat patrimonial

Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, 
dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements dels quals són titulars 
actualment, i també dels que n’assumeixin respectivament, la conservació i el manteniment.

Vuitè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per part 
dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a cadascuna de 
les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o 
actuacions. Una vegada aquestes executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la 
conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat respectivament per 
a cadascuna de les parts segons els termes definits en els pactes anteriors, seran vigents.

Novè.- Causes de resolució del conveni

L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna de les parts 
podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al rescabalament dels 
danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta resolució serà automàtica i alliberarà 
la part complidora de seguir prestant les seves obligacions de fer o no fer des de la notificació 
practicada.

Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de l’incompliment de les 
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obligacions que assumeixen.

Desè.- Naturalesa del conveni

El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre 
relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, i per la resta 
de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

Onzè.- Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre Jurisdiccional 
Contenciós Administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o 
que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació 
expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data que 
s’assenyalen.

Parets del Vallès, Barcelona, 

PER L’AJUNTAMENT DE PARETS 
DEL VALLÈS

PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

Sergio     Mingote     Moreno  Joaquim Ferrer i Tamayo
Alcalde President de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès 

Vicepresident 3er. i President delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

Enric     Acero     Casas  . Francesc Bartoll i Huerta 
Secretari de l’Ajuntament de
 Parets del Vallès

Secretari delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat

MOCIONS

9. Moció en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents

El secretari llegeix la moció.

La presidència exposa que tot el plenari està a favor que això sigui una realitat. Tal com es 
va comentar a la Junta de Portaveus s'han d'adoptar mocions com aquestes,  perquè la 
realitat cada dia és canviant. Abans es demanava, inclús en alguna moció anterior, el retorn 
per part de les entitats, ara no té la vigència com a tal, perquè des de que hi ha una Directiva 
que diu que el retorn potser la meitat, el 50%, del que s'havia posat, és molt millor l'opció de 
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l'arbitratge.  Li  consta  que  en  alguns  casos  ciutadans  mitjançant  l'arbitratge  el  poden 
recuperar. En qualsevol cas, entre tots han de fer tota la força possible, perquè aquesta 
lacra i mala pràctica que va haver-hi en el seu dia se solucioni, i per aquest motiu tot el 
consistori ha presentat la present moció i esperen que doni els seus fruits.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents

A començaments de l’any 2012 es va generalitzar el problema de les participacions 
preferents, que afecta principalment a persones d’edat avançada, sense o amb escassos 
coneixements d’inversió en productes financers, que en molts casos desconeixien la 
naturalesa dels productes que contractaven.

El passat dia 22 de març de 2013, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret Llei 
6/2013, de protecció als titulars de determinats productes d'estalvi i inversió i altres mesures 
de tipus financer. També, el mateix dia, el FROB va aprovar els fulls de ruta per al bescanvi 
de les participacions preferents i deute subordinat, de bancs nacionalitzats o que requereixin 
d'ajudes públiques, en accions d'aquestes entitats.

Encara resten vius més de 8.000 milions d'euros en aquests productes híbrids i complexes. 
Molts d'aquests productes financers van ser comercialitzats de forma enganyosa entre petits 
estalviadors. Són unes 300.000 famílies les que continuen atrapades en el laberint de les 
preferents, gairebé totes en entitats bancàries nacionalitzades com són: Bankia, Novagalicia 
Banco i Catalunya Banc.

Atès que el Servei de Comerç i Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
(SCAC) ha atès persones del municipi afectades per la contractació de participacions 
preferents per un import de 553.000,00 €, principalment de Catalunya Caixa.

Atès que paral·lelament al procés de bescanvi de les participacions preferents, els 
afectats podran sol·licitar un arbitratge de consum, mitjançant l’Agència Catalana de 
Consum, voluntari per les entitats, per permetre el reintegrament de les quantitats 
invertides.

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

1. Reclamar a les entitats financeres del municipi que acceptin sotmetre’s a un arbitratge de 
consum, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, en els casos que així se sol·liciti per les 
persones del municipi que disposen de participacions preferents i deute subordinat, o altres 
productes similars, que van adquirir sense ser informats degudament i que es procedeixi a la 
devolució de la totalitat de la inversió realitzada.

2. Que el Servei de Comerç i Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
(SCAC), doni el suport necessari per assessorar a les persones del municipi afectades en 
totes les gestions a realitzar per a la defensa dels seus interessos davant les entitats 
bancàries, en relació amb les participacions preferents, deute subordinat i quotes 
participatives, que van adquirir sense ser informats degudament del risc i l'escassa liquiditat 
d'aquests productes.

3. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la 
denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i la 
demanda de la total restitució dels drets de les persones afectades.

4. Traslladar aquests acords, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als grup parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de Consum, a la 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, a l’Associació 
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE), i a les entitats financeres amb 
oficines al municipi.
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11. Precs i preguntes

11.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i comenta una moció que el 
seu grup va presentar, però que va decaure pel fet que s'havia complert l'objectiu pel qual 
s'havia presentat, en què demanaven que s'atorgués la Creu Sant Jordi a l'Escola de Música 
Joan Llongueres, per la vinculació que havia tingut amb el municipi,  en especial amb la 
Coral i les Caramelles. Si tothom hi està d'acord ara podrien convertir-lo en una felicitació, 
enlloc d'una moció, que no té sentit perquè ahir ja li van atorgar la Creu Sant Jordi.

11.2. La  senyora  Martí  presenta  el  prec  en  el  sentit  que  es  comuniquin  els  actes 
institucionals  i  els  actes  d'entitats  al  seu  grup.  Aquells  actes  en  els  quals  l'Ajuntament 
col·labora per alguna raó o altra. La comunicació per correu actualment és molt fàcil. 

El NOPP se n'assabenta de molts actes pels mitjans d'informació, tant d'actes que celebra 
l'Ajuntament com les entitats. Suposa que les entitats conviden l'Ajuntament, i l'Ajuntament 
són tots i no només l'equip de govern. Posa tres exemples per dir que això no s'ha complert i 
el que demana és en positiu. Sol·licita que a partir d'ara es tingui una certa cura i quan els 
regidors que convoquin una activitat la facin saber i la comuniquin a tots els regidors. Això és 
una qüestió necessària.

Per exemple va haver-hi la presentació del llibre de l'Escola de la Natura, la qual no es va 
comunicar ningú, almenys al NOPP no. Va tenir lloc la inauguració de l'exposició de la Coral, 
que tampoc es va comunicar. És un acte que celebra la Coral, però aquesta segur que va 
convidar l'Ajuntament i repeteix que l'Ajuntament són tots.

Han sabut avui per la premsa que s'ha gravat un CD amb els nens de les escoles bressol, 
que es presentarà el dissabte que ve a l'escola el Cirerer, i no en tenen coneixement, només 
ho saben a través dels mitjans d'informació.

El NOPP prega que es corregeixi aquesta pràctica i ho demana en positiu, perquè avui dia 
és molt fàcil informar a través del correu electrònic. No cal ni telefonar, ni enviar escrits.

11.3. La senyora Martí pregunta com està el tema de l'adjudicació del bar del pavelló, ja que 
s'han presentat dues persones, a les quals no se'ls ha dit res.

11.4. La senyora Martí pregunta per quina raó no s'ha procedit a l'adjudicació i l'execució de 
les obres de l'aparcament del costat del CAP, quan és un projecte previst en el pressupost 
d'inversions de l'any passat i gran part d'ell està finançat amb préstec, liquidat i incorporat i  
suposa que en  la bossa del romanent. Pregunta per quina raó no s'ha adjudicat l'obra. 

11.5. La senyora Martí explica que aquests dies s'ha asfaltat una zona concreta del carrer 
Prat de la Riba, i la pintura que s'ha utilitzat per als passos de vianants no és antilliscant. 
Pregunta com s'ha fet això, i que es corregeixi, perquè en dies de pluja com avui, és perillós.

11.6. La senyora Martí pregunta per quin motiu no ha tingut lloc la Comissió Informativa que 
el NOPP fa molt temps que demana, respecte al tema dels plans d'ocupació. Prega que es 
convoqui al més aviat possible i que es faciliti la informació, perquè s'han assabentat per la 
premsa d'uns 80 plans. No sap si són tants, però és la informació que tenen.

11.7. La  senyora  Martí  explica  que  s'han  assabentat  a  través  de  diferents  fonts  dels 
treballadors, que l'empresa Matrix Tango ha presentat a l'Ajuntament denuncies respecte a 
situacions de contaminació de les instal·lacions i que no ha rebut resposta. Pregunta en 
quina fase es troba la denuncia d'alguns dels treballadors de Matrix Tango.

11.8. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i fa un prec transmès per un veí  
del  poble  de  forma reiterada  i  consistent,  i  demana que  transmeti  l'equip  de  govern  la 
necessitat de tornar a pintar totes les ratlles del pàrquing del Camp de les Peces, ja que 
gairebé no es veuen, fet que  a vegades pot provocar conflictes a l'hora d'entrar i  sortir 
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cotxes.

11.9.  El  sernyor  Urtusol  explica  que  aquests  dies  li  han  arribat  diferents  comentaris  de 
treballadors de l'Ajuntament en relació a tota la sèrie de reduccions retributives,  que els 
afecten a  molts  d'ells,  com la  paga extra  i  diferents complements,  que sembla  ser  que 
aquest any no es podran pagar. Diuen que totes aquestes retribucions que deixaran de rebre 
és per voluntat dels membres de CiU. De la mateixa manera que avui mateix la presidència 
ha estat molt clara i transparent en recalcar que l'acord de l'augment que s'ha aprovat en el 
punt número cinc ha estat per voluntat de l'equip de govern i així de clar ho ha transmès i 
constarà en acta, vol que avui aclareixin si qualsevol reducció de les retribucions que rep 
qualsevol treballador municipal és per voluntat dels membres de CiU o bé és pel compliment 
d'unes lleis elaborades i aprovades pel govern central, govern amb una majoria del PP, que 
és a més a més el  company de viatge de l'equip que governa amb el PSC. Prega que 
aclareixin aquest punt.

11.10. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el  senyor Folguera, i  explica que aprofitant les 
xarxes socials ha publicat fa una estona un missatge al facebook de gent de Parets indicant 
que si algú tenia alguna cosa ha dir, que ho digués. És una bona eina perquè la ciutadania 
formi part del procés de participació en els plens municipals. Si li permet l'alcalde llegirà el 
que li han demanat i dirà el nom de les persones que ho demanen.

Indica que la senyora S.M. diu: jo tinc una pregunta que li vaig fer al senyor Seguer i que no 
m'ha respost. Pregunta si saben quan sortiran les inscripcions pels ajuts a famílies del pla 
d'habitatge 2013-2016, amb un màxim de 200 € al mes, per a lloguers de fins a 500 euros.

El  senyor  Folguera  indica  que és  una pregunta  que fa una ciutadana sobre l'ajut  a  les 
famílies des del punt de vista del pla d'habitatge, que sembla ser de 200 €.

Té una queixa del senyor S.S.Z., que diu: “El  meu Ajuntament no m'ha oferit mai un lloc de 
treball a mi que sempre he sigut votant socialista. Això em fa pensar i em pregunto per què 
voto sempre al PSC, sinó em dóna ni tan sols un lloc de treball”.

Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i referent a les obres del costat 
del CAP, explica que el temps d'execució el marca l'equip de govern. És un projecte que ja 
està aprovat i al marge que tingui partida pressupostària a través de préstec o no, és una 
obra amb un cost al voltant dels 200.000 €, amb una subvenció del PUOSC de 123.000 €, i 
la diferència és l'aportació.

L'obra s'ha ajornat perquè la Generalitat de Catalunya ha endarrerit el PUOSC del 2011 i del 
2012,  per  aquest  motiu l'Ajuntament  ha ajustat  les obres a l'adjudicació.  Afegeix  que la 
Generalitat aquest any també ha endarrerit el PUOSC. No és el mateix finançar el PUOSC 
dos anys abans de la data que diu la Generalitat i que després triga dos anys com a mínim a 
pagar, que intentar ajustar-les a la data que donen, i això és el que s'ha fet.

El  projecte s'ha aprovat  al  2013,  la  partida  pressupostària  està  assignada,  comencen a 
treballar  en  el  tema  per  adjudicar  l'obra.  Ara  no  pot  dir  una  data,  però  les  obres  de 
l'aparcament del CAP s'adjudicaran abans del 31 de desembre.

El senyor Juzgado indica que no pot dir ara si la pintura del pas de vianant és antilliscant o 
no. Se n'assabentarà i li farà arribar la resposta. Si realment la pintura no és antilliscant, 
preguntarà el per què.

Pel que fa a la pregunta de Matrix Tango, el NOPP la va preguntar també per escrit, i s'ha 
contestat també per escrit, però explicarà el tema ara. Indica que l'empresa ve d'un altre 
municipi,  i  s'ha  ubicat  a  Parets,  però  no  té  llicència.  Els  treballadors  sembla  que 
persegueixen el  propietari,  perquè quan va finiquitar  o liquidar  l'empresa anterior  els  va 
deixar a deure una sèrie de diners, per aquest motiu el busquen allà on va.

Van venir l'Ajuntament a veure si podien fer alguna cosa per poder cobrar. Ja li agradaria, 
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però lamentablement no tenen ni les eines, ni l'autoritat per poder-lo fer.

L'empresa  Matrix  Tango  va  presentar  una  sol·licitud  de  llicència  d'obres  i  d'activitats  a 
primers de gener. Els serveis tècnics van observar que mancava una sèrie de documentació, 
la qual la van aportar al mes de març. A partir de març o primers d'abril a més l'Ajuntament 
rep denuncies de tres o quatre treballadors que de forma individual. Presenten una instància 
en què sol·liciten que controlin l'empresa perquè contamina. No sap si contaminarà, creu 
que no, perquè sinó no se li concedirà la llicència. Actualment no pot contaminar perquè no 
està en actiu. Estan muntant i  fent proves amb algunes màquines, però l'empresa no té 
llicència d'activitats.

Respecte a pintar les línies del pàrquing del Camp de les Peces, explica que cada any es 
porta a terme un pla de pintura horitzontal del municipi. Si l'estat és el que s'ha dit, i no ho 
dubta, s'inclourà el repintat del pàrquing.

Pren  la  paraula  la  regidora  de  Desenvolupament  Econòmic  i  Ocupació i  d'Educació,  la 
senyora Lloret, i exposa que referent a la Comissió Informativa sobre els plans d'ocupació, 
explica que quan es va modificar el pressupost per fer els plans d'ocupació, van detallar els 
plans actuals que s'estaven portant a terme.

Fa un temps en una altra Comissió Informativa es van explicar tots els serveis que oferia 
l'SLOP, com formen part els plans d'ocupació dintre de les polítiques actives d'ocupació de 
l'SLOP. Si els grups necessiten més informació, poden quedar per parlar directament amb el 
tècnic de l'Àrea, que donarà tota la informació que necessitin saber, més que res per cobrir 
l'expectativa que tenen, ja que potser preparen una Comissió Informativa sobre diversos 
temes i segurament els grups busquen una informació que no és aquesta.

Per ser concrets i que els grups tinguin la informació que necessitin, a través del secretari,  
poden demanar un dia per parlar amb el tècnic de l'Àrea, que facilitarà el que vulguin saber 
sobre els plans d'ocupació. Si tot i així volen que es convoqui una Comissió Informativa, 
potser el moment de convocar-la seria a finals d'any per valorar el que s'ha fet al 2013 en els 
plans d'ocupació. És una política contínua de l'Ajuntament i si d'aquí a un temps es tornen a 
treure  plans  d'ocupació  i  s'ha  de convocar  una altra  Comissió  Informativa,  és  millor  fer 
preguntes concretes al tècnic i a la mateixa regidora i si a finals d'any es manté la proposta 
es convocaria.

Pren la paraula el regidor d'Esports, el senyor Cayuela, i referent a la pregunta sobre el bar 
del  pavelló,  explica  que  es  van  presentar  dos  adjudicataris,  els  quals  no  complien  els 
requisits i se'ls va comunicar que el concurs quedava desert. Han parlat amb les entitats i 
ara estan redactant el nou plec de condicions, que espera que no trigui gaire a sortir.

Pren la paraula la regidora de Cultura, la senyora Martínez, i referent a la comunicació dels 
actes als grups, respon que les grups municipals reben la comunicació de tots els actes de 
caràcter  institucional.  Dels  actes  que  no  són  institucionals  assisteix  el  regidor  del 
departament i la resta té la llibertat d'assistir-hi o no. Dels actes es tenen coneixement a 
través de les notes de premsa, els calendaris i en les pàgines web.

Quant als actes convocats per les entitats, són aquestes les que demanen els regidors la 
seva assistència o no. És voluntat de la pròpia entitat.

D'altra banda, només li van comunicar a ella l'acte d'inauguració de l'exposició del centenari, 
i va creure oportú d'anar-hi. Afegeix que altres membres de l'Ajuntament també van assistir-
hi com el senyor Folguera, al qual va invitar personalment la presidenta de l'entitat.

Quant a la presentació d'alguns llibres, explica que totes les presentacions que es fan des 
de Cultura s'envien invitacions personals a casa. Si algú no les rep, prega que li facin saber.

Pren la paraula el  regidor d'Habitatge,  el  senyor Soto, i  respecte a la pregunta sobre si 
sortiran les inscripcions per ajuts a famílies del pla d'habitatge 2013-2016, amb un màxim de 
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200 €  al  mes,  per  a  lloguers  de fins  a  500 euros,  respon  que creu que  s'ha retirat  la 
inscripció i que la Generalitat ja no dóna aquests ajuts, no obstant això ho consultarà amb el 
tècnic.

La regidora de Benestar Social, la senyora Villa, indica que creu que sí que hi ha algun tipus 
d'ajut.  Ho sap per un cas de Serveis  Socials.  Hi ha una persona que ha presentat  una 
sol·licitud i encara està a l'espera de resposta. Hi ha uns ajuts que els han tret, i uns altres 
que estan intentant que es concedeixin, però la interessada es pot posar en contacte amb 
Serveis Socials a veure si li poden canalitzar la sol·licitud.

Pren  la  paraula  la  presidència,  i  en  primer  lloc  indica  que  es  farà  arribar  la  felicitació 
institucional a la Fundació Llongueres per l'atorgament de la Creu Sant Jordi, tal com es va 
quedar a la Comissió Informativa. És de rebut que quan es rep una condecoració important 
com és la Creu Sant Jordi es doni tot el suport institucional i més quan hi ha un cert lligam 
amb el municipi.

Pel que fa als aclariments sol·licitats pel senyor Urtusol respecte a algunes apreciacions que 
han fet treballadors sobre la paga i temes retributius, sobre si CiU de Parets era culpable 
que no es cobressin. Pregunta si és aquesta la pregunta.

El  senyor  Urtusol  indica  que  hi  ha  treballadors  de  l'Ajuntament  que  s'han  adreçat 
directament a CiU dient que si hi ha reduccions retributives és per voluntat dels regidors de 
CiU. Si el poble entén que els regidors de Convergència tenen capacitat d'instaurar la seva 
voluntat en un plenari de 17 membres, no acaben d'entendre el funcionament democràtic. 
Vol que s'aclareixi d'on venen i per què venen les retallades a nivell retributiu. L'explicació de 
CiU és clara, ve per Llei i del govern central. Demana que ho aclareixin.

La presidència indica que si l'equip de govern com a tal hagués de demanar explicacions als 
grups de l'oposició de totes les manifestacions que li arriben, que fan responsable a un o a 
un altre, probablement el punt de precs i preguntes es desvirtuaria i perdria la forma. En 
qualsevol cas, ni els 17 membres del plenari, ni cap regidor de tot l'Estat pot decidir sobre 
els elements retributius, entre altres qüestions, perquè venen marcades i després hi ha unes 
aplicacions que han de fer les corporacions locals.

Dit això, hi ha treballadors que escolten els plens i com els escolten senten el que diuen 
cadascuna  de  les  formacions  i  cadascú  amb  el  que  sent  que  diu  cadascú  dels  grups 
municipals fa la seva interpretació, la seva lectura i la seva apreciació. Una interpretació del 
que  ha  estat  la  posició  del  seu  grup  en  algun  punt  relacionat  amb  algun  tema  de 
treballadors.

Les  retribucions  d'àmbit  supramunicipal  que  venen  marcades  per  Decret,  les  marquen 
òrgans  supramunicipals  i  no  òrgans  municipals.  Creu  que  al  que  es  refereix  el  senyor 
Urtusol,  respon  més  a  interpretacions  que  hagin  fet  treballadors  i  treballadores  de  les 
intervencions dels membres de la sessió plenària.

Respecte a la pregunta del votant del PSC, sobre que l'Ajuntament no li ha donat feina. Ha 
de dir que el preocupant seria que digués que és votant del PSC i que sap d'altres votants 
del PSC que han tingut un tracte de favor, això li preocuparia, però que ell sigui un votant del 
PSC, que no ha trobat feina, significa que hi  ha un atur superior  al  16%, més de 1.500 
persones, i que els procediments que segueix la institució són absolutament escrupolosos i 
l'afiliació, el caràcter polític i la voluntat política de cadascun dels ciutadans, no té cap tipus 
de relació amb les insercions laborals, com no pot ser d'una altra manera.

La presidència també troba molt útil instruments com les xarxes socials, perquè d'aquesta 
manera contesta personalment de 30 a 50 preguntes cada dia. Es busca si més no un punt 
més pròxim amb els ciutadans que els hi és més complexe adreçar-se de manera física a 
l'Administració.

La presidència respon, mitjançant les xarxes socials,  preguntes sobre temes d'ocupació, 
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d'educació, d'habitatge, i de molts altres temes que consulten els ciutadans. Es congratula 
que el senyor Folguera també ho faci així i que doni resposta mitjançant les xarxes socials.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i respecte al tema de l'adjudicació 
del pavelló, ha de dir que és una llàstima que no hi hagi una certa celeritat, perquè és una 
inversió  molt  elevada  de 205.000  €  que està  absolutament  paralitzat.  S'hauria  d'agilitar. 
Pregunta per les raons per les quals es van desestimar als dos licitadors.

Pel que fa als plans d'ocupació, demana que es passi còpia, sinó es vol fer la Comissió 
Informativa.

Respecte a la informació, discrepa del que s'ha dit, ja que s'hauria de fer arribar a tots els 
grups.

La  presidència  indica  que  es  mirarà  de  fer  tot  el  que  s'hagi  perquè  tot  el  que  faci 
l'Ajuntament i les entitats es vinculi als mitjans d'informació de les xarxes socials. No hi ha 
cap  intenció  que  no  se  n'assabentin  d'alguna  activitat,  sinó  que  l'Ajuntament  vol  que 
assisteixi el major nombre de persones possible en les diferents accions.

Pel que fa a les raons per les quals es van desestimar als dos licitadors, són purament 
tècniques. Afegeix que els polítics no formen part dels tribunals en les adjudicacions i les 
licitacions, és una cosa que va bé que la ciutadania sàpiga,.

Coincideix en el fet que s'ha de buscar la màxima celeritat i per aquest motiu ha tingut lloc 
una reunió amb les entitats usuàries del pavelló per veure si mitjançant les mateixes entitats 
hi ha fórmules més directes, inclús es va proposar una fórmula jurídica diferent per donar la 
possibilitat de donar diligència al tema i que no només comencés a funcionar ràpid, sinó tenir 
una certa garantia de durabilitat en el temps, i amb això es treballa, perquè es comenci a 
utilitzar, ja que per això es va fer la inversió.

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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