Secretaria General
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Sessió núm.: PLE2013/1
Caràcter: Ordinari
Data: 17 de gener de 2013
Horari: 19:00 h a 21:15 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
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Aprovar, si correspon, la revisió d'ofici per causa de nul·litat del Decret d'Alcaldia
39/2010, de 6 de maig, de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

3. Aprovar, si procedeix, la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la
Conca del Riu Besòs.
4. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal
de l'exercici 2013, integrat pel pressupost de la pròpia corporació, del Patronat
Municipal d'Ensenyament i de la societat municipal HabitaParets, SL.
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MOCIONS
5. Moció del grup municipal del PSC en defensa del català i el model d'immersió
lingüística a l'escola.
6. Moció del grup municipal del PSC relativa a demanar la continuïtat del
finançament del Servei Local de Teleassistència.
7. Moció del grup municipal del PSC per assegurar el suport a les persones
aturades mitjançant la pròrroga del Programa PREPARA.
8. Moció dels grups municipals del NOPP i CiU sobre que l'Ajuntament de Parets
es doni de baixa del Consorci Teledigital Mollet.
9. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s'aproven els esborranys de les actes de les sessions de 29 de novembre i
20 de desembre de 2012.
S'incorpora a la sessió el regidor del NOPP, el senyor Ferran Vidal Serrano.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Aprovar, si correspon, la revisió d'ofici per causa de nul·litat del Decret d'Alcaldia
39/2010, de 6 de maig, de l'Ajuntament de Parets del Vallès
Pren la paraula el regidor de CiU el senyor Urtusol, i explica que atès que ara es tractarà el
punt relatiu al Decret d'Alcaldia 39/2010, que afecta directament a una empresa en la qual té
interessos personals, demana a la Presidència si té a bé per raons morals, ètiques i
polítiques, retirar-se del Ple, i que quan s'hagi tractat el punt que es pugui tornar a
incorporar.
La presidència accedeix a la petició.
A continuació el secretari llegeix la part dispositiva de la proposta relativa a la revisió d'ofici
per causa de nul·litat del Decret d'Alcaldia 39/2010, de 6 de maig, de l'Ajuntament de Parets
del Vallès.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i exposa que atès que es tracta d'un
Decret produït abans de la constitució de l'actual consistori i en la línia que porta el seu grup
fins al dia d'avui, tot el que té a veure amb anterioritat, el vot és d'abstenció.
La resta de grups vota a favor i les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, PP, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (CIU)
Per l'exposat i,
Exposició i descripció de fets
Atès que per Decret de 39/10 es va acordar:
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“Atesa la resolució d’Alcaldia número 126/08, de 9 de juliol, en la que
s’acordava la suspensió l’aturament de l’expedient executiu 08024481
(7) a nom de MOLIENDA Y DERIVADOS, S.A., en concepte de liquidació de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques 2007 fins a la resolució
definitiva al recurs presentat per l’empresa.
Ateses les resolucions de data 2 d’octubre de 2009 i 22 de març de
2010, així com l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest ajuntament
en data 4 de maig proppassat.
Atès que en cap cas hi ha hagut per part de Moliendas y Derivados,
S.A., voluntat defraudadora, sinó que la liquidació esmentada ha estat
generada per un error en la interpretació de la normativa reguladora de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Atès que l’empresa Molinedas y Derivados, S.A., ha actuat en tot moment
col·laborant amb l’administració per
l’aclariment d’aquesta situació
amb la presentació de tota la documentació necessària així com la
signatura de les actes per conformitat, fins el punt que la revisió de
l’expedient generat arrel del recurs presentant ha incrementat l’import
de la liquidació inicial.
Atès que s’ha constatat fefaentment que l’empresa es troba actualment
en una situació de reflotament i que la liquidació total del deute en
la situació econòmica actual podria portar a l’empresa a patir greus
problemes de tresoreria.
Atès la resolució núm. 233/10 en la que s’acordava portar a terme el
cobrament de les actes de conformitat núm. 15692 5 i 15691 4, així com
la liquidació corresponent a l’exercici 2007 exp. T/08024481, sense
recàrrec ni interessos i no iniciar el procediment d’imposició de
sanció potestativa.
Atès allò que preveu l’article 2.2 de la vigent Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal.
Atès els antecedents anteriors (DA 126/08 i 233/10) i l’acord de Ple en
data 11 de març de 2010, en el qual s’aprova l’acord relatiu a la
reserva de facultats en relació a la delegació del cobrament i altres
gestions de diversos ingressos municipals a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
En virtut de les competències de caràcter general que m’atorga la
legalitat vigent i de l’acord de reserva anteriorment esmentat.
Resolc:
1. Acordar la baixa de les liquidacions per Sancions tributàries a
nom de Molinda y Derivados, SA, amb claus de cobrament núm. 54650686457,
546506-86459,
546506-86460
i
546506-86462,
d’imports
principals 5.642’41 euros, 5.870’97 euros, 6.054’17 euros i 6.542’69
euros, períodes 2005 a 2008, respectivament.
2. Acordar la baixa de la liquidació per Sancions tributàries a nom
de A. Molero Envasados, SL, amb clau de cobrament núm. 546506-86453,
d’import principal 1.122’66 euros, període 2008.
3. Acordar la baixa de la liquidació per Actes d’inspecció de
l’Impost sobre activitats econòmiques a nom de Molienda y Derivados,
SA, amb clau de cobrament núm. 543768-61735, d’import principal
5.516’83 euros, derivada de l’acta en disconformitat 15686 6 i
corresponent als interessos de demora del període 2005 a 2008.
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4. Acordar la baixa de la liquidació per Actes d’inspecció de
l’Impost sobre activitats econòmiques a nom de A.Molero Envasados,
SL, amb clau de cobrament núm. 543768-61737, d’import principal
209’54 euros, derivada de l’acta en disconformitat 15685 5 i
corresponent als interessos de demora del període 2008.
5. Concedir a Molienda y Derivados, SA els terminis previstos a
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, per efectuar el pagament en voluntària, sense recàrrecs
ni interessos, de la liquidació de l’Impost sobre activitats
econòmiques, amb clau de cobrament núm. 389474-248, d’import
principal 15.487’85 euros, exercici 2007, inclosa
a l’expedient
executiu 08024481 i la liquidació per Actes d’inspecció de l’Impost
sobre activitats econòmiques, amb clau de cobrament núm. 520664204539, d’import principal 57.769’41 euros, derivada de l’acta en
conformitat
15692 5, i requerir-los perquè efectuïn l’esmentat
pagament en voluntària a partir del dia de la notificació de la
present Resolució, tenint en compte que si es notifica entre els
dies 1 i 15 de cada mes, el termini s’inicia en la data de
notificació i finalitza el dia 20 del mes següent l’hàbil
immediatament posterior i, si es notifica entre els dies 16 i
l’últim de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del
segon mes posterior o l’hàbil immediatament següent.
6. Concedir a A. Molero Envasados, SL els terminis previstos a
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, per efectuar el pagament en voluntària, sense recàrrecs
ni interessos, de la liquidació per Actes d’inspecció de
l’Impost
sobre activitats econòmiques, amb clau de cobrament núm. 520664204538, d’import principal 2.245’31 euros, derivada de l’acta en
conformitat 15691 4, i requerir-los perquè efectuïn l’esmentat
pagament en voluntària a partir del dia de la notificació de la
present Resolució, tenint en compte que si es notifica entre els
dies 1 i 15 de cada mes, el termini s’inicia en la data de
notificació i finalitza el dia 20 del mes següento l’hàbil
immediatament posterior i, si es notifica entre els dies 16 i
l’últim de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del
segon mes posterior o l’hàbil immediatament següent.
7. Notificar el present acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona
i als interessats.”

Atès que Atès el Reial Decret 243/95, de 17 de febrer, tramès per l'Organisme de Gestió
Tributaria de la Diputació de Barcelona, pel qual es dicten les normes per a la gestió de
l'impost sobre activitats econòmiques i que regula la delegació de competències en matèria
de la seva gestió censal determina que la inspecció de l'impost es durà a terme pels òrgans
competents de l'Administració Tributària de l'Estat, llevat que no s'hagi delegat aquesta
competència,
Atès que la delegació a la Diputació de Barcelona per tramitar els assumptes del municipi de
Parets, va ser concedida per Ordre del MEH, de 29 de desembre de 1993, publicada en el
BOE, número1, d'1 de gener de 1994, pàgina 32.
Atès que d'acord amb la normativa exposada, les competències en matèria d'inspecció de
l'impost d'activitats econòmiques són pròpies del Ministeri d'Hisenda i en conseqüència no
poden estar compreses en la delegació efectuada per l'Ajuntament a la Diputació d'un
conjunt ample de funcions de liquidació, i recaptació dels seus ingressos, ni en l'acord de
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plenari d'11 de març de 2010, relatiu a la reserva de facultats en relació a la delegació abans
esmentada que, en canvi si pot comprendre altres aspectes com l'aplicació del article 62 de
la Llei general tributària.
Atès que per altra banda, de l'informe jurídic elaborat pel Bufete Falcones en data d'1 de
juny de 2011, que analitza àmpliament les formes d'extinció de les sancions tributàries i la
condonació dels deutes tributaris es desprèn la impossibilitat de complimentar totalment el
Decret 30/10, el qual es troba també en situació d'eficàcia demorada en no haver estat
notificat als interessats.
Atès que en el referit informe, com alternativa possible per salvaguardar els interessos
generals s'apunta la possibilitat d'atorgar una subvenció en els termes establerts a l'article
22.2. c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D'acord amb l'informe emès per el secretari municipal en data de 1 de juny de 2011.
Atès que per Decret de 9 de juny de 2011 es va resoldre:
“1. Deixar sense efecte els punts 1r, 2n, 3r i 4t de la part
dispositiva del Decret d'Alcaldia 39/10, de 6 de maig del 2010 referent
a acordar la baixa de diverses liquidacions a l'empresa Moliendas y
Derivados, SA, i A. Molero Envasados.
2. D'acord amb la
reserva de facultats acordada en relació a la
delegació de funcions de liquidació i recaptació a l'ORGT i atesa la
suspensió del procediment efectuada reproduir i ratificar els punts 5è
i 6è de l'esmentat Decret 39/10:
2.a) Concedir a Molienda y Derivados, SA els terminis previstos a
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, per efectuar el pagament en voluntària, sense recàrrecs ni
interessos, de la liquidació de l’Impost sobre activitats econòmiques,
amb clau de cobrament núm. 389474-248, d’import principal 15.487’85
euros, exercici 2007, inclosa
a l’expedient executiu 08024481 i la
liquidació
per
Actes
d’inspecció
de
l’Impost
sobre
activitats
econòmiques, amb clau de cobrament núm. 520664-204539, d’import
principal 57.769’41 euros, derivada de l’acta en conformitat 15692 5,
i requerir-los perquè efectuïn l’esmentat pagament en voluntària a
partir del dia de la notificació de la present Resolució, tenint en
compte que si es notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes, el termini
s’inicia en la data de notificació i finalitza el dia 20 del mes
següent l’hàbil immediatament posterior i, si es notifica entre els
dies 16 i l’últim de cada mes, des de la data de notificació fins al
dia 5 del segon mes posterior o l’hàbil immediatament següent.
2b) Concedir a A. Molero Envasados, SL els terminis previstos a
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, per efectuar el pagament en voluntària, sense recàrrecs ni
interessos, de la liquidació per Actes d’inspecció de
l’Impost sobre
activitats econòmiques, amb clau de cobrament núm. 520664-204538,
d’import principal 2.245’31 euros, derivada de l’acta en conformitat
15691 4, i requerir-los perquè efectuïn l’esmentat pagament en
voluntària a partir del dia de la notificació de la present Resolució,
tenint en compte que si es notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes,
el termini s’inicia en la data de notificació i finalitza el dia 20 del
mes següent o l’hàbil immediatament posterior i, si es notifica entre
els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la data de notificació fins
al dia 5 del segon mes posterior o l’hàbil immediatament següent.
3. Iniciar els tràmits necessaris per a l'executivitat del present
acord i notificar-lo a l'Organisme Autònom de Gestió Tributària.
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4. Notificar a l'empresa
Moliendas y Derivados, SA, que en cas de
reiterar la seva petició per tal de fraccionar el pagament corresponent
haurà de presentar la sol·licitud davant de l'Organisme de Gestió
Tributaria de la Diputació de Barcelona.”
Contra l’esmentat Decret els representants de les empreses van presentar diversos escrits i
recursos informats pels serveis jurídics, en data 29 de maig de 2012, que es donen
íntegrament per reproduïts.
Conseqüentment per Decret d’Alcaldia de 31 de maig del 2012 es va acordar:
“1. Declarar la caducitat del Decret de data 13 de desembre de 2011,
que disposava deixar sense efecte els punts 1r, 2n, 3r i 4t de la part
dispositiva del Decret d'Alcaldia 39/10, de 6 de maig de 2010, referent
a acordar la baixa de diverses liquidacions a l'empresa Molienda y
Derivados, SA, i A. Molero Envasados, SL.
2. Iniciar el procediment de revisió d'ofici per nul·litat de ple dret
dels punts 1r, 2n, 3r i 4t de la part dispositiva del Decret d'Alcaldia
39/10, de 6 de maig de 2010, referent a acordar la baixa de diverses
liquidacions a l'empresa Molienda y Derivados, SA, i A. Molero
Envasados, SL.
3. Donar per reproduïts tots els recursos i les al·legacions
presentades per les empresses Molienda y Derivados, SA i Molero
Envasados, SL i atorgar un tràmit d'Audiència als interessats de 15
dies per tal que manifestin les al·legacions que els hi convinguin.
4. Rebudes les al·legacions dels interessats o transcorregut el termini
establert, remetre els originals i còpia compulsada de tot l'expedient,
inclosa la proposta de Resolució a presentar al Ple municipal si el
Dictamen confirma el procediment a la Consellera de Governació i
Relacions Institucionals a fi que la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya emeti el corresponent Dictamen.
5. Una vegada cursada la petició i d'acord amb el que estableix
l'article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, suspendre el termini de
resolució fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o
fins que hagi transcorregut el termini per a emetre'l.”

El Decret va ser notificat a les empreses Molienda y Derivados, SA i a A. Molero Envasados,
SL, en data 7 de juny del 2012 (registre de sortida número 1997 i 1998), atorgant un tràmit
d'audiència de 15 dies per manifestar les al·legacions que els convinguessin. Transcorregut
en escreix l’esmentat termini cap de les dues empresses va presentar al·legacions.
Atès el que es disposa en els articles 102 i 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 217 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Aprovar la revisió d'ofici per causa de nul·litat de ple dret dels punts 1r, 2n, 3r i 4t, del
Decret d'Alcaldia 39/2010, de 6 de maig de 2010, de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en el
qual s'acorda la baixa de diverses liquidacions per sancions tributàries i per actes
d'inspecció a “Molienda y Derivados, SA”, i a “A. Molero Envasados, SL”.
2. Notificar el present acord a “Molienda y Derivados, SA”, “A. Molero Envasados, SL”,
l'ORGT de la Diputació de Barcelona, i a la Comissió Jurídica Assessora.
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S'incorpora a la sessió el regidor de CiU, el senyor Urtusol.
3. Aprovar, si procedeix, la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de
la Conca del Riu Besòs
Pren la paraula la presidència i explica que aquest és un punt molt de procediment i de
forma. La Junta General del Consorci va aprovar inicialment la modificació d'alguns articles
dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, el qual està format
per 55 municipis i aquesta aprovació ha de passar pels seus plenaris.
Feia molt de temps que no es proposava una modificació dels Estatuts. Hi ha canvis tan
substancials com la moneda, entre pesseta i euro. El punt més rellevant de la modificació és
possibilitar al Consorci la creació de nous acords amb ajuntaments, ens associats per portar
a terme el servei de manteniment de clavegueram integral, aquest fet dóna la possibilitat que
diferents ajuntaments de la conca del Besòs puguin utilitzar el servei que ofereix el Consorci
del Besòs i tinguin un servei de manteniment de clavegueram integral, amb les inversions
que això comporta, millorant els plans directors de clavegueram, entre d'altres qüestions.
Com està succeint en aquests moments, el Consorci pot donar el servei a diferents
municipis de la conca i inclús a municipis que no ho són, com Sant Celoni. Afegeix que és
una modificació formal, la qual està passant pels 55 municipis consorciats i que ha de
passar també pel Plenari de Parets.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 13 (PSC, CiU, PP, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (NOPP)
Per l'exposat i,
Exposició i descripció de fets
Atès que la Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs en data 28
de febrer ratificada el 3 de juliol de 2012 va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment la
modificació dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, Disposició Final i
annexes I a IV dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besos.
Atès que existeix la voluntat i l’oferiment per gestionar, des del Consorci, els serveis de
clavegueram dels Ajuntaments consorciats.
Atès que, des de l’any 1997, darrera versió dels estatuts, aquests no s’havien actualitzat, cal
aprofitar el procés de modificació proposat per incorporar aquells aspectes que havien
quedat desfasats pel pas dels anys o superats per les noves tecnologies i/o novetats
legislatives i, es proposen un seguit de modificacions en la línia de: l’actualització de dades
amb les successives incorporacions, eixamplar els àmbits d’actuació, millorar l’eficiència i
detallar, en allò possible, les competències dels diferents òrgans.
Vist l'informe del secretari del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs en relació a
les modificacions dels Estatuts proposades.
Atès què per tal de modificar els esmentats estatuts cal l’acord de cadascun dels ens
consorciats, i per assolir el d’aquest Consorci cal l’aprovació inicial, la submissió a
informació pública i l’aprovació definitiva, tal com disposa l’article 313 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1.

Aprovar la modificació dels articles que es relacionen a continuació dels Estatuts del
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Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besos, que quedaran redactats de la forma
següent:
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS
(Proposta amb correccions sobre la base del text vigent des de desembre/1997).
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1r. Constitució i denominació.
1.- Els Ajuntaments que segueixen:
Aiguafreda
Badalona
Balenyà
Barberà del Vallès
Barcelona
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Canovelles
Cànoves i Samalús
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellcir
Castellterçol
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Granollers
L'Ametlla del Vallès
La Garriga
La Llagosta
La Roca del Vallès
Les Franqueses del Vallès
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Martorelles
Matadepera
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Figaró-Montmany
Montmeló
Montornès del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Parets del Vallès
Polinyà
Ripollet
Sant Adrià de Besòs
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Sant Martí de Centelles
Sant Pere de Vilamajor
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Sant Quirze de Safaja
Sant Quirze del Vallès
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Martorelles
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Seva
Tagamanent
Vallromanes
Vilanova del Vallès
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, es constitueixen, per temps indefinit, amb caràcter voluntari i sota la denominació
de Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en endavant Consorci o CDCRB),
en consorci com a entitat pública de caràcter associatiu i local, per a l'acompliment de les
finalitats que s'expressen en els Estatuts i d'acord amb la normativa local vigent.
2.- També podran incorporar-se al Consorci altres ens de l’administració local dins l’àmbit de
la conca del riu Besòs.
Art. 2n. Domicili.
El domicili social del Consorci serà l’Avinguda Sant Julià, 241 de 08403 Granollers.
Qualsevol canvi de domicili serà acordat per la Junta General del CDCRB d'acord amb el
que disposen aquests Estatuts.
Art. 3r. Personalitat jurídica, competències i àmbit territorial.
2.- Les competències administratives del CDCRB en el seu àmbit d'actuació seran les
atribuïdes per la Llei als ens consorciats i ostentarà respecte a les mateixes les potestats de
l'article 4 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 8
de la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
En l'àmbit de les seves competències i per tal d'assolir les finalitats i funcions que li son
encomanades, el CDCRB podrà adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe
de bens, celebrar convenis i contractes, executar obres, establir i explotar serveis i, en
general, realitzar tots els actes necessaris, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts i la
legislació aplicable.
3.- L'àmbit territorial d'actuació del CDCRB per a l'assoliment de les seves finalitats i en
l'exercici de les seves competències administratives serà el dels Ajuntaments consorciats.
Això, sense limitar la possibilitat d’actuar fora l’àmbit estricte de la conca del Besòs
mitjançant l’establiment d’acords amb altres ens competents.
Art. 4t. Finalitats del Consorci.
Les finalitats del CDCRB són les següents:
a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el
CDCRB i, també, amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per tal d’estudiar, proposar i
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implantar solucions que satisfacin les necessitats relacionades amb el cicle hidràulic
(:captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el
medi fluvial (:aigües superficials i subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general i sense
cap restricció, amb el medi ambient.
b) Col·laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions
mediambientals a la conca del Besòs, fixant les línies que han de guiar l'acció coordinada, i
proposant, acordant i implantant els mecanismes d’actuació necessaris per tal d’assolir la
recuperació ambiental, la utilització sostenible dels recursos hídrics i el gaudi social del medi
fluvial.
c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació d'aquests a través
d'accions comunes en l’execució d’obres i en la prestació de serveis, així com en les
gestions de compres, de personal, administrativa i qualsevol altra que afecti el bon
funcionament del CDCRB.
d) Col·laborar amb les autoritats competents en l'àmbit del medi ambient, tant de l'Unió
Europea com del Govern Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com amb qualsevol
d'altra entitat pública o privada.

Art. 5è. - Funcions del Consorci.
5. Impulsar l'educació mediambiental i la participació social, amb el desenvolupament de
programes i activitats a nivell escolar, divulgatiu i especialitzat.
Art. 6è. Nivells d'actuació del Consorci.
3.- El Consorci podrà rebre encàrrecs i delegacions dels ens integrants i també subscriure
convenis amb aquests o amb d’altres ens aliens per al desenvolupament d’actuacions
relatives a les seves finalitats i funcions.
CAPÍTOL II
Règim orgànic
Art. 8è. - La Junta general: Composició i atribucions.
1.- La Junta general es l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci.
La Junta general estarà integrada per un representant de cadascun dels ens consorciats.
Els membres de la Junta general elegiran per majoria absoluta un President d'entre els
Alcaldes membres i fins a tres Vicepresidents d'entre la resta de representants.
Tant el President de la Junta com els Vice-presidents i la resta de representants, seran
elegits per un període de quatre anys i llur mandat coincidirà amb el període que duri el
Consistori o òrgan de direcció que els hi hagi encomanat l'esmentada representació.
En el cas que alguna de les persones que formin part de la Junta general cessés del seu
càrrec o lloc en els respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament
del seu càrrec en els òrgans del Consorci i se li anul·larà la seva representació en el
CDCRB.
Podrà, en aquest cas, el municipi o organisme a on pertany, nomenar-ne una altra que la
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substituirà, degudament facultada per l'Alcalde o el President de l'organisme a qui pertany.
De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o dimissió d'algun
membre de la Junta general.
2.- El valor del vot de cadascuna de les entitats consorciades estarà en funció de la relació
següent:
Municipis de menys de 15.000 habitants: 1 vot.
Municipis entre 15.000 i 50.000 habitants: 2 vots.
Municipis entre 50.000 i 500.000 habitants: 3 vots.
Municipis de més de 500.000 habitants: 9 vots.
Per als municipis amb aigües vertents a altres conques, la valoració del vot es determinarà
d'acord amb els habitants residents a la conca del Besòs.
Consells Comarcals: 3 vots.
Diputació de Barcelona: 3 vots.
AMB: 9 vots.
Altres ens públics: 1 vot.
3.- Seran competències de la Junta general:
a) Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci.
b) L'aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la plantilla del personal
del Consorci.
c) L'aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats realitzades.
d) Fixar les activitats del Consorci aprovant el programa quadriennal d'actuació.
e) Aprovar l'admissió o la separació dels ens i/o de les entitats consorciades i fixar-ne la
participació econòmica que els hi correspongui com a membres del Consorci.
f) Modificar els estatuts.
g) Aprovar el nomenament de Presidència i dels membres de la Comissió de govern.
h) Nomenar i separar el Gerent, a proposta de la Comissió de govern.
i) Nomenar el Secretari i l'Interventor del Consorci, a proposta del President.
j) La dissolució i la liquidació del CDCRB.
k) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis.
l) L'adquisició, disposició, administració i alienació dels béns i drets del Consorci.
m) L'aprovació de plans i projectes.
n) Aprovar les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi i la creació d'òrgans
desconcentrats.
o) Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per altres
Administracions públiques diferents de les gestionades.
p) Ser informada de les actuacions de la resta d'òrgans i de la gestió ordinària de
l'organisme, i efectuar-ne el seguiment.
q) Ser informada dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres persones o
entitats, públiques o privades.
r) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si
s'escau dels serveis que prestin.
s) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al
Ple de l'entitat local amb caràcter d'indelegables.
La Junta general podrà delegar la competència per a l'adopció d'acords que no requereixin
majories qualificades en els altres Òrgans del Consorci.
Art. 9è. La Comissió de govern: Composició i atribucions.
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5.- Serà de competència de la Comissió de govern:
a) Organitzar els serveis tècnics i administratius.
b) Portar a terme les obres, serveis i altres actuacions conforme als plans i projectes
aprovats.
c) Nomenar, premiar i corregir al personal tècnic i administratiu, a excepció del Gerent,
Secretari i Interventor.
d) Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves bases
d'execució, com també l'adquisició de béns mobles, sempre que no exigeixi crèdits superiors
als consignats.
e) Adoptar els acords d'adquisició, alienació i gravamen de béns.
f) Concertar operacions de crèdit.
g) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments.
h) Aprovar modificacions del Pressupost fins a un màxim del 10% de la Despesa total,
donant-ne compte a la següent sessió de Junta general.
i) La contractació sota qualsevol tipus de modalitat previstes a la normativa, havent d'ésser
ratificades les que comportin compromisos de consignacions pressupostàries plurianuals.
j) Establir les formes de gestió dels serveis objecte del Consorci.
k) Exercitar les accions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos del
Consorci, en cas d'urgència, tot donant-ne compte a la Junta General en la seva primera
reunió.
l) Proposar a la Junta general el nomenament de Gerent.
m) Rebre informació de les activitats que es desenvolupin en l’àmbit de la gestió del
Consorci així com trametre suggeriments als òrgans del Consorci en assumptes relatius a la
gestió dels mateixos.
n) Delegar l'exercici de les seves funcions en el President i Vice-presidents o en el Gerent o
en les entitats consorciades.
o) Totes les que expressament li delegui la Junta General.
p) Definir els nivells específics d'actuació del Consorci i proposar-los a la Junta General per
a la seva aprovació.
Art. 10è. Atribucions del President i Vice-presidents.
1.- Correspondrà al President:
a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Formar l'ordre del dia i convocar la Junta general i la Comissió de govern.
c) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi
el seu millor compliment.
d) Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i de la gestió del
pressupost.
e) Representar, judicialment i administrativa, al Consorci, i conferir manaments per a
l'exercici de l'esmentada representació.
f) Exercir la competència sancionadora que correspongui al CDCRB.
g) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb el vot de
qualitat.
h) Elevar a la Junta General la documentació i els informes que creurà oportuns.
i) Proposar a Junta general el nomenament de Secretari i Interventor.
j) L'adopció d'aquells acords relatius a les competències de la Junta general o de la
Comissió de govern que, per raons d'urgència, no poguessin esperar a la propera sessió
que es celebri, a efectes de la seva ratificació si s'escau.
k) Les que li delegui la Junta general o la Comissió de govern en matèria de llurs respectives
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competències.
l) Qualsevulla altres atribucions no assignades expressament a la Junta general o a la
Comissió de govern.
m) Tot allò no previst als presents Estatuts serà competència d'aquest òrgan.
n) Facultar, per delegació en els Vice-presidents, en alguns dels Vocals o en el Gerent,
l'exercici de les atribucions compreses en els apartats precedents.

Art. 11è. El Gerent: Nomenament i funcions.
2.- Seran funcions del Gerent:
a) Exercir la gestió general i la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment de
les seves finalitats.
b) Representar el Consorci davant les administracions públiques, institucions, entitats i
particulars, excepció feta de la representació institucional i al més alt nivell.
c) La coordinació amb els ens i entitats consorciades.
d) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, tot
contractant el personal i, en el seu cas, acomiadant-lo.
e) Desenvolupar la gestió econòmica i disposar de recursos econòmics fins a la quantia que
es fixi en les Bases d'execució del pressupost.
f) Portar a terme, dirigir i inspeccionar les obres, activitats i serveis que realitzi el CDCRB,
conforme als plans i projectes aprovats.
g) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes.
h) Elaborar la proposta de pressupost, i també l'inventari, balanços, comptes de resultats,
liquidacions i comptes generals del Pressupost i sotmetre’ls a aprovació dels Òrgans
corresponents.
i) Elevar a la Junta General la memòria de les activitats del Consorci.
j) Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part de la
Secretaria i per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans col·legiats.
k) Assistir a les reunions de Junta general i Comissió de govern amb veu, però sense vot.
l) Preparar la documentació que s'ha de sotmetre a la consideració de Junta general i
Comissió de govern i informar de tot el que calgui per l'adequat exercici de les seves
competències.
m) Formular al President del Consorci les propostes que cregui oportunes per a la bona
marxa del Consorci.
n) Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi
del 5% dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i sigui de durada inferior a un
any.
o) Ordenar els pagaments.
p) Administrar els béns i el patrimoni del Consorci.
q) Establir el calendari i el programa anual de les activitats del Consorci.
r) Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i les activitats del Consorci execució
dels programes aprovats per la Junta general.
s) Rendir comptes de la seva gestió a la Junta General.
t) Actuar com a tresorer/a i disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i
talons de forma mancomunada amb el/la President/a del Consorci i amb l'Interventor/a
general.
u) Proposar la plantilla de personal del Consorci, la relació de llocs de treball, i exercir la
gestió ordinària del personal del Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant els
pagaments de nòmina i assentaments i realitzant els altres actes necessaris per a la gestió
del personal.
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v) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords
de la Junta General.
w) Totes les que expressament li delegui la Junta General, el President del Consorci, la
Comissió de Govern i les que resultin d'aquests Estatuts per a l'execució dels acords
d'aquells Òrgans.

Art. 13è. Sessions.
4.- Les convocatòries de la Junta general es faran preferentment per mitjans electrònics,
amb l’ordre del dia acompanyat de la documentació que correspongui. Es notificaran a
cadascun dels representants dels organismes del Consorci amb una antelació mínima de
deu dies.
Art. 14è. Acords.
3.- Caldrà majoria qualificada dels dos terços per aprovar la incorporació d’altres ens de
l’administració local dins l’àmbit de la conca del Besòs.

Art. 15è. La comptabilitat i els comptes.
1.- El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del CDCRB serà el de la comptabilitat
pública local.
2.- El CDCRB confeccionarà la liquidació del pressupost abans del dia primer de març de
l'exercici següent. L'aprovació de la liquidació del Pressupost correspon al President, previ
informe de l'Interventor, donant-ne compte a la Junta general en la primera sessió que
celebri.
3.- El Compte General de Pressupost serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe de la
Comissió de govern, que actuarà com a Comissió especial de Comptes. S'exposarà al públic
del termini reglamentari i es sotmetrà a aprovació de la Junta general abans del dia 1
d'octubre.
4.- Per tot el relatiu al règim econòmic pressupostari i comptable, el CDCRB es regirà per les
normes legals reguladores de la matèria aplicables als ens locals, quedant subjecte al
control financer de les intervencions dels ens consorciats i a la fiscalització de la Sindicatura
de Comptes.
CAPÍTOL III
Règim econòmico-financer
Art. 19è. Recursos econòmics.
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
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a) Productes del seu patrimoni.
b) Rendiments de les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions.
c) Els ingressos provinents de sancions.
d) Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents Ordenances fiscals.
e) Col·laboracions, subvencions i donatius.
f) Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma que s'estipula
en aquests Estatuts o bé per la formalització de convenis concrets.
g) Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestreta.
h) Recursos provinents dels ingressos del Cànon de l’aigua, segons el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya-Decret legislatiu 3/2003.
i) Qualsevulla que pugui correspondre-li d'acord amb la legislació aplicable.
Art. 20è.- Aportacions dels ens consorciats.
1.- Les aportacions seran fixes per a tots els ens que integrin el Consorci, pel que fa al seu
manteniment. Per aquest concepte- el funcionament del Consorci- tots els Ajuntaments
consorciats aportaran anyalment 0,012 EUR (abans 2.-PTA) per habitant, d'acord amb la
rectificació anual del padró d'habitants de cada municipi. Per als municipis amb aigües
vertents a altres conques, l'aportació es determinarà d'acord amb els habitants residents a la
conca del Besòs.
Els municipis de menys de 1.000 habitants aportaran una quota mínima de 12,00 EUR
(abans 2.000.-PTA).
2.- L'aportació de AMB es fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA) per habitant i any, tenint en
compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aquest organisme formen
part del Consorci.
3.- L'aportació de la Diputació de Barcelona es fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA) per
habitant i any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis, no inclosos en AMB,
que dins l'àmbit d'aquest organisme formen part del Consorci.
4.- Les aportacions dels Consells Comarcals es fixen en 0,006 EUR (abans 1.-PTA) per
habitant i any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit
d'aqueixos organismes pertanyen a la conca del Besòs.
5.- L’aportació d’altres ens diferents dels anteriorment esmentats es concretarà en l’acord
que n’autoritzi la integració.
6.- Les aportacions descrites en els números 1, 2, 3 i 4 d'aquest article experimentaran
anyalment les variacions que es derivin del pressupost aprovat. Aquestes variacions seran
aprovades per la Junta general en la sessió ordinària en que s'aprovi el pressupost anyal.
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Art. 21è. Drets i taxes.
El Consorci se subrogarà a la facultat que correspon als ens consorciats per a la imposició
de drets i taxes per a la prestació dels serveis que estableixi i podrà, també, imposar drets i
taxes per a l’exercici de les seves funcions, prèvia aprovació de les ordenances fiscals
preceptives.
Disposició final
Les prescripcions d’aquests estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació
bàsica de l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran automàticament
modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió.
En el cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del CDCRB per introduir
al text dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments oportuns.
Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de
l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa
publicació per part del CDCRB ni dels ens consorciats.
La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altres
àmbits, general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn,
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
el tauler d’anuncis de la corporació.
3. Tenir l’acord d'aprovació de la modificació dels Estatuts per definitivament aprovats si en
el període d’informació pública no es formulen al·legacions o suggeriments al respecte, i en
aquest supòsit delegar en el Consorci la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva i el text
íntegre dels articles modificats en el Butlletí Oficial de la Província i l’anunci d’aprovació
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4. Notificar l'acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs i els ens consorciats.

4. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal
de l'exercici 2013, integrat pel pressupost de la pròpia corporació, del Patronat
Municipal d'Ensenyament i de la societat municipal HabitaParets, SL
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i exposa que es porten dos acords
relatius a aprovar el límit màxim de despesa financera per a l'exercici 2013, de conformitat
amb el que disposa l'article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, que marca un sostre per l'Ajuntament de despesa no
financera de 17.900.061,90 €.
Per al Patronat d'Ensenyament la despesa no financera màxima per a 2013 és de
3.245.296,47 € i per HabitaParets SL de 118.639,55 €.
El segon punt proposa aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de personal de
l'exercici 2013, integrat pel pressupost de la pròpia corporació, del Patronat Municipal
d'Ensenyament i de la societat municipal HabitaParets SL.
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El Pressupost per al 2013, és un pressupost amb una forta contenció en la despesa i amb
un caire social enorme, podrien dir que dels més socials d'aquest període tant llarg de crisi.
S'ha elaborat amb criteris d'estalvi en la despesa i criteris de prudència amb els ingressos.
En la situació de crisi actual i d'inseguretat amb els ingressos a rebre d'altres
administracions, no podria ser d'altra manera. Els serveis tècnics de l'Ajuntament han
executat molt bé les directrius rebudes de l'equip de govern quant a optimitzar al màxim els
recursos econòmics, per obtenir un estalvi que pogués ser destinat a aquelles mesures que
tant preocupen la població i que a la vegada no superés el del 2012, com així ha estat, amb
un estalvi de 526.000 € que destinaran a aquelles partides que tant preocupen la població i
que anomenarà.
El pressupost consolidat per al 2013, de l'Ajuntament, Patronat d'Ensenyament i
HabitaParets és de 21.342.704,35 €, que front el del 2012, que era de 21.732.892 € resulta
un 1,80% menys que al 2012. Sent el de l'Ajuntament de 19.150.199 €, el del Patronat
d'Ensenyament de 3.208.423 € i el d'HabitaParets de 83.459 €. Aquest últim és un 29%
menor que el de 2012, que era de 116.000 € i que ja va representar una baixada del 60%,
comparat amb el de 2011, que era de 293.000 €. En dos anys han baixat 210.000 €, al
voltant d'un 72%.
El pressupost d'Habitaparets és un pressupost de transició, la voluntat de l'equip de govern,
al llarg d'aquest any és de tramitar la liquidació de l'empresa. Aquesta empresa, des que es
va constituir ha assolit amb escreix allò per la qual va ser fundada.
La situació actual d'atur i immobilitat generalitzada en el sector del desenvolupament
econòmic, gestió de sòl, obres, etc. en què actua Habita Parets, SL, els ha fet reconsiderar
mantenir-la activa. En cas de la seva extinció, les tasques de l'oficina local d'habitatge les
portarà Ajuntament.
El senyor Juzgado continua explicant que novament presenten per a la seva aprovació un
pressupost en el marc de crisi econòmica. És un pressupost, com ja ha comentat, que
l'equip de govern ha elaborat tenint en compte la situació econòmica actual que la societat
està patint i amb la incertesa de rebre finançament econòmic per part de les administracions
superiors. Per això han continuat reduint despesa, continuant amb la política de contenció
que ja venien aplicant des que va començar la crisi, un pla de contenció, el de 2012, que
reduïa 540.000 € dels quals 390.000 € els van destinar a polítiques socials, educació i
promoció de l'ocupació i enguany, dins del pla d'optimització econòmica dut ha terme, han
reduït de diferents partides 526.000 € i han destinat la mateixa quantitat per incrementar
aquelles partides de polítiques que són prioritàries pels paretans i paretanes, i que a més ho
han indicat a través de l'enquesta sobre pressupostos participatius del passat mes de
desembre.
Les prioritats i a la vegada preocupacions dels nostres veïns i veïnes són, per aquest ordre:
Polítiques de foment de l'ocupació, continuar potenciant mesures socials, i mantenir l'aposta
per l'educació.
Per tant, els objectius per l'equip de govern és donar el màxim de cobertura a aquestes
polítiques i a aquesta preocupació de la gent recollint-les en el pressupost de 2013, aplicant
contenció i reducció d'algunes partides per reforçar les comentades.
Han aplicat mesures d'optimització econòmica en: reducció de lloguers d'edificis, estalvi
enllumenat public, estalvi en contractes de serveis i contracte recollida selectiva, partides
d'estudis, assessoria i treballs tècnics, activitats i festes, informació i comunicació, atencions
protocol·làries, aportació al Consorci Teledigital, i entre d'altres mesures, fins arribar al total
de 526.000 euros, que ha comentat.
En moments com els actuals, cal continuar apostant per reforçar les partides per foment de
l'ocupació, per això incrementen les existents amb 315.000 € més, que es destinaran
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prioritàriament a plans d'ocupació, i també a promoció econòmica i formació per als
ciutadans en situació d'atur, per facilitar la inserció laboral.
Malauradament hi ha molts veïns de Parets que estan passant per situacions molt difícils i
l'Ajuntament dins de les seves possibilitats intenta pal·liar els efectes directes de la situació
actual de crisi econòmica.
L'equip de govern pensa que s'ha de continuar apostant per recolzar i ampliar les mesures
socials d'atenció directa. Per aquest motiu s'han ampliat les partides de Benestar Social amb
51.000 €, i resulta el total que es destina a aquestes partides de 550.000 €.
Pel que fa a Educació, l'equip de govern té molt clar continuar amb l'aposta clara per
polítiques educatives. La formació i l'educació en general, a més de contribuir a fer persones
més lliures, és una de les mesures importants que pot contribuir a sortir de la crisi.
Enguany, l'aportació que l'Ajuntament fa al Patronat d'Ensenyament s'incrementa amb
160.000 € més, i passa de 902.000 € a 1.062.000 €, que és un 17,74% més d'increment.
El total dels increments destinats a aquests tres programes, ocupació, mesures socials i
educació, sumen els 526.000 € que s'han rebaixat d'altres partides en el pla d'optimització
econòmica aplicat per aquest pressupost.
Quant a les inversions previstes en el pressupost, cal dir que l'import que destinen per
aquest concepte és de 1.308.000 €, dels quals, 237.000 € són del pressupost ordinari i
1.071.000 € serà finançat amb préstec. Poder destinar en recursos d'ordinari per inversions,
cada vegada amb major quantitat és una senyal de l'acurada gestió que s'està portant a
terme.
Els principals projectes a realitzar previstos per al 2013, són: Aparcament del cementiri,
segona fase, transformació integral de l'avinguda d'Espanya, cobriment de la pista de Can
Butjosa i l'inici del Projecte espai per vianants c/ la Mina – plaça Doctor Trueta.
El senyor Juzgado indica que fent referència a la plantilla de personal, comenta que les
variacions existents de l'Ajuntament és de 3 llocs de treball i del Patronat d'Ensenyament 7.
Aquests llocs inclouen els 4 de l'anterior modificació efectuada al juliol de 2012 de la plantilla
de personal.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que la seva intervenció
l'enfocarà en dos apartats.
En primer lloc, comenta una proposta que ha presentat el seu grup sobre línies per al
pressupost de 2013, com ho ha fet altres anys. Propostes que no han estat recollides en el
pressupost, però que en tot cas com és la proposta del NOPP la comentarà.
La proposta presentada es basa en tres eixos. En primer lloc, cal que el pressupost inclogui
plans d'ocupació ben concrets. Si bé és veritat que a diferència del pressupost de 2012, el
pressupost que presenta l'equip de govern per al 2013 inclou una partida de 300.000 € per
ocupació, però ha de dir que és una partida molt genèrica i té el nom de “contingències”.
Creu que si aquesta és la primera prioritat i a sobre també ha sortit així en el procés de
participació ciutadana, caldria que aquesta fos un dels objectius clars i que per tant els plans
d'ocupació fossin concrets, que tinguessin el nom de l'obra que es vol executar, les persones
que es volen contractar, que tingués un servei o bé un apartat molt concret, i que no es deixi
en aquest aspecte tan genèric de “contingències”.
La senyora Martí creu que hauria de ser molt més concret i definit. El NOPP posa com a
exemples de títols de possibles projectes: neteja de pintades, i així es podria rescindir el
contracte subscrit amb una empresa; pintar els carrers i les parts blanques de senyalització;
neteja i manteniment del riu Tenes. S'haurien de determinar molt ben determinats aquests
plans en el pressupost. No hi és i és una mancança, o sigui que hi ha una indeterminació.
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89

18

Secretaria General
En segon lloc, el pressupost no hauria de contenir cap préstec. No és una mesura adient i
tots els economistes ho diuen que no és bo endeutar-se en aquests moments, i endeutar-se
encara més. El pressupost inclou un préstec de més d'1.000.000 €. La proposta del NOPP
és que no hi hagués cap més préstec.
El tercer eix de la proposta del NOPP, és reduir com a mínim a la meitat tot el que es refereix
a atencions protocol·làries, dietes, locomoció, tots aquests aspectes que són totalment
superflus i que tenen unes quantitats bastant altes, a les quals es referirà, i que s'haurien de
reduir a la meitat i concretar molt el tipus de despesa que inclouen les partides.
També s'hauria de reduir a la meitat la publicitat, la propaganda i eliminar la mitja dedicació
que hi ha d'una regidoria, ja que creu que no correspon continuar mantenint-la, perquè
durant l'any passat s'ha incorporat a l'equip de govern el PP i la regidoria es va dir que
s'afegia de nou, perquè quan governava el PSC hi havia molta feina a l'equip de govern i per
això s'incloïa una mitja regidoria més. Creu que ara no hi deu haver tanta, perquè s'hi ha
sumat al pacte de govern PSC i PP, i per tant seria lògic que es reduís o millor que s'eliminés
la mitja dedicació.
La senyora Martí continua explicant que un quart eix que proposa el NOPP és l'eliminació
d'HabitaParets. S'acaba de dir que en el transcurs d'aquest any es dissoldrà la societat, fet
que celebra, perquè des del primer dia el NOPP va dir que la societat no s'havia d'haver
creat, perquè a l'Ajuntament li suposa una despesa molt elevada i no ha aportat
pràcticament res i acaba naturalment amb la seva dissolució.
El NOPP proposa donar-se de baixa de Vallès Visió, perquè l'import de l'aportació també és
molt elevat i no serien pas el primers, ja que tres municipis s'han donat de baixa.
El cinquè eix de la proposta del NOPP seria pensar en l'apartat d'inversions en temes molt
concrets i puntuals que suposin una despesa, que econòmicament no fos substancial, sinó
que el que fos substancial fos el seu aprofitament social. Caldria destinar un local per als
joves perquè hi ha una mancança i un forat molt gros en el municipi de fa anys. En aquest
cas, i ja ho ha repetit altres vegades, no és un tema nou per part del NOPP, sinó que hi ha
un edifici com la Marineta perfectament equipat i quan una administració pública té un edifici
perfectament equipat l'ha de tenir al 100% de rendiment i al servei de la població.
En aquests moments l'edifici no està al 100% de rendiment i havent-hi aquesta necessitat
tan important, creu que s'hauria de fer, perquè és bastant lamentable que els pares que
tenen fils entre 15 i 25 anys es fa difícil que tinguin algun lloc d'oci; bé és que no tenen cap
senzillament, per això seria bo que el tinguessin. L'equip de govern ha proposat Cal Jardiner
i el NOPP ho respecta, però Cal Jardiner encara s'ha de construir i això està lluny, per
aquest motiu es podria habilitar la Marineta amb un pressupost mínim o pràcticament sense
pressupost, perquè l'edifici ho té tot. Té totes les qualitats, per això creu que s'hauria
d'aprofundir en el tema.
Hi ha dos temes claus, d'inversió petita i rendibilitat social alta, que no s'inclou en el
pressupost d'inversions, però que sí que s'haurien d'incloure i també es podrien incloure
plans d'ocupació, caldria veure-ho i estudiar-lo, com és la coberta de Can Cot, perquè la
masia no s'ensorri, sinó es fa s'ensorrarà i també l'habilitació de Ca n'Oms com a arxiu
municipal, recuperant un vell projecte, que potser es podria fer amb un pla d'ocupació.
En aquest apartat s'hauria d'incloure la redacció de projectes sostenibles d'edificis
municipals, per intentar aplicar-lo per reduir les despeses energètiques, perquè avui veuen
tots que tal com va el tema de l'economia, tot el que són serveis com gas, llum i aigua, es
dispara de preu, i si es dispara pels particulars també es dispara per l'Administració i cal
buscar solucions per reduir aquest tipus de despesa.
La senyora Martí indica que aquestes són a l'entendre del NOPP els cinc eixos que hauria
de contenir el pressupost, i que proposa el seu grup.
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La segona part de la seva intervenció va en relació a comentaris del pressupost presentat.
Quan el regidor apuntava que el pressupost té estalvi. El NOPP creu que no té gaire estalvi,
perquè hi ha dos indicadors clars i importants que no diuen pas això. Un és el tema del
préstec i l'altra és que han vist aquest any i sembla ser que al 2013 continuarà passant, que
atès que el capítol I no es pot ampliar es produeixen contractacions de persones amb
contractes de serveis a través del capítol II. Per tant l'estalvi no és gaire, almenys en
aquestes dues línies.
El tema de l'increment de les partides del muntant de Serveis Socials, al voltant de 50.000 €.
Ha de dir que està bé que s'incrementi la partida, però s'hauria d'augmentar més perquè
l'import no és gaire alt, atès que els problemes creixen molt més ràpids d'aquest import. Si
es comparen els problemes i el creixement de la partida, els problemes socials són molt alts
i grossos.
La partida de 300.000 € de fons de contingències, el NOPP creu que no s'hauria d'haver
creat aquesta partida concretada així, sinó que s'hauria d'haver dotat com un servei
específic, o bé la partida de desenvolupament econòmic i ocupació que inclogués els plans
d'ocupació perfectament clars i documentats i haver-los treballat prèviament.
Una altra qüestió és el tema de les atencions protocol·làries, dietes i locomoció, que pugen
un total de 43.175 €. És un import molt alt i demana que al 2013 s'apliquin els conceptes
cadascun el que li toca, perquè al 2012 ha observat que moltes dietes s'han col·locat en
atencions protocol·làries i no ho són. S'ha d'aclarir i justificar molt bé, perquè aquests temes
són sensibles, atesa la situació social del poble, perquè el muntant de 43.000 € és bastant
assimilable al de 50.000 € de Serveis Socials i els problemes no són pas els mateixos. Els
de Serveis Socials són molt grossos i potser les atencions protocol·làries es podrien
estrènyer el cinturó.
La senyora Martí continua exposant que respecte al tema de Vallès Visió al 2011 la partida
era de 169.000 €. Bé inicialment no tenia aquest import, sinó que era molt més baixa, però
va arribar a 169.000 € al 2011. És veritat que l'altre dia el seu grup va dir erròniament que
era al 2012, però es van equivocar i volien dir 2011, al 2012 és de 106.000 € i al 2013
continua amb el mateix import. Aquesta partida es podria donar de baixa i sumar-la a
Serveis Socials, per exemple, i enlloc d'incrementar Serveis Socials amb 50.000 € podrien
ser de 150.000 € i estaria tres vegades més bé.
Pel que fa al tema de les inversions, no discutiran que no són necessàries i que no estan bé
les que es proposen, però en època de crisi a vegades un no ha d'arreglar el quarto de bany,
sinó que ha de fer altres coses que tinguin una solució més social, com el que ha dit abans
de la Marineta, Can Cot i Ca n'Oms.
Reitera que no vol discutir sobre si les obres són necessàries, però potser no s'acomoden
gaire al que és un pla d'austeritat i si per altra banda totes aquestes inversions s'han
d'executar amb préstec, malament i no es va bé, perquè l'Ajuntament no es pot endeutar
més, perquè la quantitat d'endeutament va pujant, per molt que l'equip de govern digui i el
NOPP no ho comparteix, perquè accepta els números de la interventora i amb tota seguretat
deuen estar ben fets i per tant l'Ajuntament està dins dels valors que la llei permet, però
estar dins del que la llei permet no vol dir a vegades estar ben situat del tot, perquè si l'any
passat l'Ajuntament tornava 6.515 € cada dia, tots els dies de l'any, dissabtes, diumenges,
tots els dies, a l'any 2013 l'Ajuntament passarà a tornar cada dia 6.390 €, és a dir una mica
més encara. Cada vegada és més forta la xifra i és un import que els hauria de fer pensar
molt, perquè quan es lleven que hagin de portar als bancs 6.390 €, deu ni do.
Al NOPP li preocupa en un altre apartat de coses, el tema dels ingressos de tot el que forma
el Patronat, escoles bressol, escola de música, entre d'altres, perquè hi ha una baixada dels
ingressos de les taxes del 13,78%. Aquest fet és un semàfor vermell, ja que és una
disminució important dels ingressos i per tant i atesa tota la conjuntura econòmica agreugen
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les dificultats del servei.
Al NOPP li agradaria haver vist en el pressupost el desglossament i la concreció de totes les
subvencions. L'Ajuntament ben fet que fa, subvenciona entitats culturals i esportives, entre
d'altres, i caldria en ànim a la transparència que el pressupost les recollís detalladament,
perquè sinó es troben coses curioses com per exemple subvencions a esportistes i a entitats
esportives 79.137 €, i a part hi ha subvencions al Club Ciclista i al Club Atletisme. Pregunta
si aquestes no són entitats esportives. Aquestes subvencions estan a part, i pregunta el
motiu. S'haurien de desglossar totes perquè és el lògic.
En el capítol d'esports al NOPP li han sobtat dues partides. Una diu subvenció conveni
paralímpics amb 5.000 €; i una altra subvenció jocs paralímpics Londres 2012 amb 8.000 €.
Si l'Ajuntament envia 8.000 € a Londres al 2013 per als jocs paralímpics, els tornaran perquè
ja hauran tancat el pressupost. Pregunta per aquesta qüestió.
Tampoc no entén que hi hagi una partida d'aportació al Consorci de Turisme amb 2.000 €,
perquè el Ple va acordar la seva dissolució. També pregunta per aquest tema.
En l'apartat de societat de la informació hi ha una partida per activitats amb un import de
3.005 €, pregunta quines són aquestes activitats.
La senyora Martí pregunta per què s'ha suprimit la partida del conveni Unió de Consumidors
de Catalunya amb 6.930 €. Pregunta si hi ha alguna raó que ho justifiqui.
El NOPP considera el pressupost com a continuista en la línia de més préstecs i poca
austeritat.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que la seva intervenció anirà
encaminada a què aquest punt és una aprovació inicial del pressupost i subratlla que fa tot
just una setmana que l'equip de govern facilitava la documentació. CiU està en fase d'estudi
i d'anàlisi de les diferents partides. Com que segurament s'acabarà aprovant inicialment el
pressupost, i hi haurà trenta dies per presentar al·legacions, CiU realitzarà les seves
aportacions.
Les propostes que farà van en la línia que va proposar l'any anterior, que malauradament no
són les mateixes que les de l'equip de govern.
CiU creu que el pressupost no recull del tot els neguits i les sensibilitats dels veïns i veïnes.
Sí pel que fa a un increment de la partida social, però a part d'això és tant o més important
ser rigorosos en la reducció de la despesa i en aquest sentit igual que l'any passat no s'ha
reduït la partida, sinó que s'ha incrementat en un 0,24%. A més també li preocupa que
d'acord amb un Decret Llei no es poden cobrir o crear places, però l'Ajuntament està
contractant darrerament persones per treballar-hi amb contractes autònoms des del capítol
II. D'aquesta manera no s'augmenta el capítol I.
Fa un incís en aquest apartat perquè vol que la gent sàpiga que quan parlen de capítol I es
refereix als sous dels treballadors de l'Ajuntament, i que es tracta de més del 50% del
pressupost, d'un pressupost total de 19.150.000 €, per tant no és una qüestió menor i se li
ha de donar molta importància, perquè només que aconseguissin reduir un percentatge
petitó, serien molts diners, i no només l'equip de govern continua sense tocar el capítol I,
sinó que el pressupost es basa en un augment impositiu del 3% aprovat per les Ordenances
fiscals, que CiU no comparteix.
Recorda que l'any passat també es va aprovar en les Ordenances fiscals un augment del
3%, que després de diferents decrets, un cop el pressupost liquidat, l'increment impositiu o
l'augment de la pressió fiscal de l'any passat se situa aproximadament en el 6,8%, lluny del
3% aprovat per les Ordenances fiscals, per tant el 3% que es va incrementar en les
Ordenances fiscal creu que es quedarà curt. Ja es veurà al final.
CiU creu que s'ha de treballar més en la reducció de la despesa. Com ha comentat en el
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capítol I, que fa referència a sous i salaris, i també en el capítol II, contracte i serveis.
El senyor Martín continua exposant que l'equip de govern diu que s'han reduït alguns
contractes, però si es mira més detingudament i no cal anar més enllà, en l'anterior Ple es va
aprovar l'augment d'un contracte del qual s'havia parlat que s'havia de reduir en uns 20.000
€.
Hi ha un servei que és el més important i el que genera més despesa a l'Ajuntament que és
el servei d'escombraries, que el contracte no només no s'ha reduït, sinó que s'ha
incrementat dues vegades des que es va aprovar, a més en altres partides addicionals tipus
pedals de contenidors, entre d'altres.
En el capítol II hi ha l'aportació al Consorci Vallès Visió. CiU està en contra que s'efectuï
l'aportació, perquè no és el moment i si es mira el retorn que té la inversió cap a
l'Ajuntament, se la podrien estalviar i destinar l'import a altres polítiques com a promoció
econòmica, entre d'altres.
Vallès Visió genera un dubte i és que hi ha tres pobles que no hi són. És un consorci que
originàriament el formaven set pobles, actualment són quatre, per això pregunta qui cobrirà
les aportacions dels tres pobles que no hi són. Després s'explica que el consorci fa un esforç
titànic per reduir el pressupost, però la realitat és que si es miren el pressupost de Vallès
Visió al 2011, segons l'Ajuntament era de 55.000 €, que estava molt bé, però si es mira el
pressupost liquidat en el mateix any van ser 160.000 €.
El senyor Martín indica que un altre punt a destacar de manera genèrica és que l'Ajuntament
sol·licitava un préstec d'1.071.000 €, via Diputació, a 0%, però mirant els números resulta
que 150.000 €, aproximadament, són al 0% i els 850.000 € restants és Euribor + 4,5%, sinó
està equivocat.
Respecte a HabitaParets, SL, l'equip de govern ha comentat que s'ha fet un gran esforç de
reducció del 72%. CiU creu que no han fet cap esforç, sinó que senzillament s'han adaptat a
la realitat, que suposa que una aportació que es destinava a la societat per ser un ens
supramunicipal, s'ha reduït evidentment, ja que s'havia de parar el cop i adaptar-se a la
realitat. CiU no està d'acord en què la societat continuï activa.
El senyor Martín indica que l'important és valorar el pressupost liquidat, perquè el pressupost
a vegades es pot fer de més i de menys en les partides, igual que ha comentat de Vallès
Visió, també ho podria fer de la Festa Major, que inicialment s'havia pressupostat en 120.000
€ i es va acabar liquidant per més de 190.000 €. Hi ha decisions que a priori sobre el paper
sembla que estan molt bé, però s'ha d'esperar a veure com acaben, perquè les partides
acaben augmentant de manera important.
A CiU li agrada que l'equip de govern hagi fet una reserva pels plans d'ocupació, però el que
no li agrada és l'epígraf de fons de contingències, plans d'ocupació i altres. Espera que els
diners es destinin a plans d'ocupació.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que dóna la sensació que
els partit de l'oposició s'hagin posat una mica d'acord, perquè els arguments han sonat molt
similars.
ICV ha fet durant aquesta setmana un profund estudi per veure una mica la situació real del
pressupost, i hi ha tantes coincidències que en definitiva, si hi ha tantes és perquè realment
una part de raó tenen.
El seu grup no està d'acord amb el préstec d'1.071.000 €.Creu que pel tema d'inversió s'han
de fer mitjançant préstecs, s'han de fer coses, evidentment, però la situació que es viu
actualment a nivell econòmic, la problemàtica social i ocupacional del municipi, fa que tornar
a demanar préstec i governar a cop de préstec és una manera de governar com a mínim
molt fàcil. Es demana un préstec sistemàticament, cada any, fet que suposa que aquest any
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hi hagi uns costos financers de 400.000 €, una necessitat d'amortitzar de gairebé 2.000.000
€, que no és poca cosa.
ICV no està gaire d'acord amb les propostes d'inversions. Algunes d'elles considera que són
interessants, com el pas de vianants del carrer la Mina, amb un pressupost important de
344.000 €, que repercutirà en aquella zona, la qual està bastant demacrada. Està bé que es
construeixi un pas de vianants en aquella zona, però el cobriment de la pista de Can
Butjosa, encara que és un tema que ICV en el seu moment va reivindicar, la situació
econòmica ha canviat i molt en aquests anys, i estan immersos en una crisi econòmica molt
complexa, i la realitat és que socialment hi ha problemes molt importants i creu que s'hauria
de fer un esforç per intentar reduir el deute, perquè en definitiva reduir el deute significarà
pagar menys interessos i disposar inclús de més diners, ja que no es gastarien en interessos
que collen constantment en els comptes de resultats.
ICV està d'acord en què es tiri endavant l'aparcament del cementiri. Li agradaria que l'import
de 100.000 € inclogués una part de la seva partida en millorar la sala de vetlla. Ja ho va dir
en el seu moment.
Certament l'aparcament del cementiri està fatal, perquè hi ha uns sots brutals, però creu que
la solució no passa només per pavimentar, sinó que s'ha de buscar una solució intermèdia
en tema de grava una mica més econòmic i una part de la partida dedicar-la a millorar la
sala de vetlla, que és tercermundista. El cementiri és un servei que molta gent utilitza
evidentment i que és de tots i a partir d'aquí, la sala de vetlla s'hauria de reformar, perquè
ara és poc operativa, és lletja i poc funcional.
El senyor Folguera continua exposant que coincideix en el tema de la partida d'atencions
protocol·làries. És una partida que puja de forma considerable i creu que es podria fer un
esforç per intentar-la ajustar al màxim, a l'igual que la partida de publicitat i propaganda,
perquè li sembla excessiva i es podria ajustar.
Pel que fa al fons de contingències, tots han coincidit una mica en què és un fons comodí,
perquè no especifica res. Un pressupost ha de ser un document molt clar del que serà
l'acció de govern que es portarà durant tot l'any. No acaba d'entendre, que es posi tot en un
paquet de 300.000 € en el fons de contingències, el qual no especifica si realment
s'efectuaran plans d'ocupació, i això és el més preocupant, perquè potser finalment no es
puguin fer, perquè li consta que ara per ara no saben la partida que l'Ajuntament pot rebre
de la Generalitat, pel que fa als ajuts a nivell de beques d'escola bressol, d'ajuts d'escola
bressol, i en el tema de l'escola de música també hi ha unes quantitats que no sap ben bé si
les abonaran.
Pot entendre que hi hagi una partida que en definitiva estigui oberta a què l'Ajuntament no
rebi les esmentades subvencions de la Generalitat. No entén que destinin 300.000 € en un
concepte gens concret. Demana i és de rigor que aquesta partida en el moment que tinguin
lloc les modificacions oportunes passin per la Junta de Portaveus i pel Ple. El Ple hauria de
tenir la potestat, una altra cosa és que l'equip de govern li negui.
Si l'equip de govern decideix dedicar 30.000 € dels 300.000 €, quan arribi el moment, a un
pla d'ocupació concret, seria convenient que tots fessin les seves aportacions i ho
aprovessin, en canvi es posa en una partida concreta i a partir d'aquí l'equip de govern té
potestat per fer el que vulgui i això és una indefinició tan gran que els crea molta ansietat i
angoixa, perquè no saben ben bé en què utilitzaran els diners.
El senyor Folguera exposa que quant a l'aportació del Consorci, tots han caigut una mica en
el mateix, i pot assegurar que els grups de l'oposició no s'han reunit en cap moment durant
aquesta setmana, però coincideixen en el mateix i és un fet curiós. Té apuntat que al 2011 la
inversió real va ser de 171.545,75 €.
L'equip de govern diu que l'aportació real serà de 106.159 €, pregunta si es poden refiar de
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la xifra, ja que l'equip de govern fa modificacions del pressupost, com al 2011, perquè va
haver-hi un increment important de la partida, únicament que l'equip de govern va decidir
que no passés pel Ple.
Ara mateix no sap ben bé què es va aportar a Vallès Visió al 2012, i té dubtes del que
s'aportarà al 2013. Al marge d'això i tenint en compte les modificacions constants del
pressupost, i que és un pressupost que ICV no ha realitzat, no li pot donar via lliure, és
impossible perquè l'equip de govern no ho posa fàcil. És un pressupost que no és operatiu i
que no està ben fet, és molt opac des del punt de vista de la informació i creu que és
important que es digui i demana que els 300.000 € si es fan modificacions en un moment
donat es passin pel Ple, per aprovar-les, ja que seria la manera més transparent de fer-ho.
En el 2006 vivien la situació que vivien. Era una situació molt diferent al 2007 va començar
la crisi i el fet que hagin marxat municipis de Vallès Visió, ell ha parlat amb alguns alcaldes
com el de la Llagosta, que li va dir mira Joan nosaltres som d'esquerres, gent que sempre ha
donat suport a la televió pública, i continua pensant que s'ha de potenciar la televisió pública,
està bé, però arriba un moment que és insostenible.
Posarà un exemple i no vol fer demagògia en aquest aspecte, però en les subvencions del
Consell Comarcal en beques de menjador hi ha una disminució de 40.000 € a 30.000 €. La
realitat és que avui en dia i tots ho saben per les notícies, hi ha un percentatge de nois i
noies, que un 45% s'està estipulant a nivell de tot Catalunya, l'únic àpat que fan durant tot el
dia és el que reben de la beca de menjador i que el pressupost no reflecteixi com a mínim la
voluntat de cobrir els 10.000 €, que deixen d'ingressar perquè hi ha una davallada en
l'aportació del Consell Comarcal, és una falta de voluntat i això lligant-lo amb el tema de
Vallès Visió, ha de dir que no és moment ara de fer aquest tipus de despesa, sinó de
solucionar els problemes reals que hi ha com el tema de les beques.
ICV és partidari de marxar de Vallès Visió. Lamentant molt la situació, però és la que és.
Vallès Visió es va crear al 2006 i ara al 2012, es porten molts anys de crisi i lamentablement
el final del túnel encara no està clar, per això demana que es marquin prioritats, i aquesta és
una prioritat. Marxar de Vallès Visió, perquè tard o d'hora Vallès Visió està condemnada a
acabar malament. Altres municipis han marxat i està convençut que continuaran marxant,
perquè no deixa de ser injustificable com deia l'Alberto, l'alcalde de la Llagosta l'altre dia.
L'equip de govern diu que el pressupost és d'austeritat i contenció, però ICV no coincideix en
absolut amb això, i no ho veu així, perquè la realitat és la que és i les partides són les que
són.
Respecte al tema de benestar social hi ha un increment d'uns 50.000 €, d'un 5,18%.
Considera que es podria fer un esforç més important en el tema de benestar social. De
l'import total el que es destina exclusivament a ajudar econòmicament a les famílies que
tinguin problemes per pagar el rebut de la llum, el lloguer en un moment donat, si hi ha
dificultats, són uns 70.000 €. Creu que a nivell social es podria fer un esforç importantíssim,
és més s'ha de fer, perquè els ciutadans en el procés participatiu engegat van demanar que
s'invertís en polítiques socials i polítiques d'ocupació. En aquest procés van participar 600
persones, i per cert és un procés del qual no tenen còpia, perquè no li van donar i no ho
troba gaire tolerable ja que l'haurien de tenir. No veu aquest esforç., encara que l'equip de
govern diu que sí que l'està fent.
El pressupost no s'adequa al que ICV hagués proposat en el seu moment. Al seu grup li
hagués agradat que la partida concreta de formació i altres activitats de foment de l'ocupació
fos molt més alta dels 11.000 € que s'incrementa. Aquí hi ha una part d'ajuts a empreses del
Consell Industrial, són els 50.000 € que s'incrementen per bonificar a les empreses que
contractin personal.
ICV ha fet aportacions de projectes a nivell d'ocupació, ha demanat que es canviï l'SLOP. En
definitiva creu que el seu grup ha fet aportacions interessants, per fer acció de govern, ja
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que aquest pressupost no recull acció de govern, sinó que és un pressupost que recull
números d'una forma molt banal i no és un pressupost adequat a les circumstàncies reals.
Continua sent un pressupost indicat una mica des de la vessant del clientelisme, que deia de
la subvenció a esportistes. 70.000 € de subvencions a esportistes, que no sap quins
esportistes.
La partida de subvencions a entitats és excessiva. Hi ha entitats que no aporten res al
municipi, és purament clientelisme i no vol citar cap, encara que ho podria fer, però reitera
que hi ha algunes que no aporten res, i en canvi l'Ajuntament dóna diners a tothom, perquè
en definitiva dóna diners i rep el que rep, en el seu moment a les urnes es reben vots i això
no pot ser, perquè són moments molt delicats.
El senyor Folguera continua explicant que en l'assemblea local, que va tenir lloc ahir i per
unanimitat es va decidir votar en contra del pressupost, perquè que creu que és un
pressupost que no s'escau a la realitat que es viu i es continuen els pressupostos des d'una
manera de governar que per al seu grup no està a l'alçada de les circumstàncies.
Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que una mica com ha dit el
senyor Folguera al principi de la seva intervenció, però al revés, sembla ser que els partits
del govern s'han posat d'acord. Serà breu en la seva intervenció, perquè el senyor Juzgado
ha estat molt clar en la seva intervenció i ha fet un desglòs molt bo del pressupost de 2013.
El PP creu que és un pressupost de molta contenció i molt social. És un pressupost de
21.342.704,35 €, 26.000 € menys que al 2012, i s'han prioritzat les tres polítiques prioritàries
que són el foment de l'ocupació, les mesures socials i continuen apostant per l'educació,
cosa que en les intervencions de l'oposició han passat una mica per alt i no ho han recalcat.
Per tant 315.000 € a plans d'ocupació, 51.000 € més a benestar social i s'augmenta 160.000
€ al Patronat d'Ensenyament. Per l'exposat el PP donarà suport.
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i exposa que aquest és el debat de
l'any i el debat més important, però també és el debat de la demagògia més important que
escolten durant l'any.
Tothom s'ha pujat al carro dels plans d'ocupació i li sembla correcte, perquè és
importantíssim, ja que és el problema real que té la societat, però l'equip de govern no
incorpora, i sembla ser que ara ha d'incorporar propostes de l'oposició pel tema dels plans
d'ocupació quan el PSC ho porta en el seu programa i havia agafat el compromís de crear
llocs de treball i apostar per això, sense pensar que realment seria tan greu com està sent el
problema, i per tant continuen en aquesta línia.
Ara no vol que sembli que els estan posant contra la paret per fer coses quant als plans
d'ocupació, ja que els plans d'ocupació els fa l'equip de govern i ho fa com tots saben amb
finançament de l'Ajuntament, i per això hi ha altres estaments que abans feien els plans
d'ocupació i enlloc d'eliminar les seves televisions, com el 3/24, el 33, l'internacional i deixar
TV3 i la resta destinar-la a aquells temes que a vegades l'oposició li diu a l'equip de govern.
En aquest cas parlen de milions d'euros els que es podrien destinar als plans d'ocupació que
va eliminar la Generalitat.
L'equip de govern aposta pels plans d'ocupació des del primer dia que van prendre
possessió del govern i continuaran fent-lo sempre que sigui una necessitat i lamenten no
poder donar sortida a tota la gent de la població que en tenen necessitat. Repeteix que hi ha
315.000 €, hi ha 50.000 € més pel mateix i que està en un apartat de promoció econòmica,
amb els acords que s'han arribat amb el Consell Industrial, que també és per contractar gent
i foment de l'ocupació. No els ha sumat, perquè encara que han incrementat la partida, ja la
portaven. L'equip de govern està fent tot el que en aquests moments consideren que es pot
fer, molt per sobre del que s'està fent en altres llocs i ja veuran si això també ho retallen.
315.000 € és molt, no suficient, però és una quantitat molt i molt important.
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Quant a les beques del menjador, indica que no les han eliminat. Passar de 40.000 € a
30.000 € no significa que hagin reduït els ajuts. La quantitat és menor perquè ha disminuït el
nombre d'alumnes que les demanen. Reitera que no han reduït l'aportació, sinó que s'ha
ajustat a la situació actual.
Un tema que abans no ha comentat és que els pressupostos s'han elaborat sota el nou
criteri que marca la Llei d'estabilitat pressupostària, que és amb el criteri de caixa. Això vol
dir que l'Ajuntament ha d'ajustar el pressupost en base als ingressos reals obtinguts i no als
que generen els padrons dels impostos, sinó els reals que es cobren, per tant els
pressupostos de despesa també s'han ajustat.
El senyor Juzgado explica que quant al Consorci Teledigital, vostè és el primer que ha dit
una primera xifra de 171.545,75 € al 2011, 140.000 € al 2012 i 106.000 €. Si al final és això,
si fan aportacions o increments, s'ha de veure quan es tanqui l'any en què ha quedat
l'aportació i si està a l'entorn dels 140.000 € del pressupost de 2012, perquè li doni la
confiança i la tranquil·litat que al 2013 serien 106.000 €, i que no s'incrementarà. La
disminució és important i ve donada per una tasca important dels membres que formen el
Consorci Teledigital d'ajustar a la baixa el cost de la televisió, tenint en compte que es pot fer
a pesar que hi ha alguns ajuntaments que la seva economia no els permet continuar.
L'equip de govern creu que l'esmentat consorci és necessari, és un dret a la informació dels
ciutadans, és un dret d'informació proper, en què parlen i surten les entitats, s'informa sobre
les activitats del municipi, és allò que el ciutadà té dret a veure i a estar informat sobre el seu
poble. Els noticiaris no estan tan teledirigits com altres televisions a les quals estan
acostumats i no són locals, ni comarcals.
Es parla de l'endeutament per préstecs per inversió. En la Comissió Informativa es va
explicar que l'equip de govern ha posat les inversions que considera que poden afrontar amb
els recursos econòmics de l'Ajuntament, per tant poden afrontar el préstec d'1.000.000 €.
Això no vol dir que al final l'Ajuntament acabi demanant un préstec d'1.000.000 € com va
comentar i que no han fet ressò, sinó que per les inversions per aquests projectes s'han
demanat subvencions. Si arriben, caldrà demanar menys préstec. Qüestionen i posen en
quarantena segons quines siguin les subvencions que es concedeixin, perquè hi ha
subvencions que es cobren ràpidament, una vegada que s'han acabat les inversions, i hi ha
d'altres que triguen dos o tres anys, i aquestes no es tindran en compte, però d'altres sí.
El senyor Juzgado explica que la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament de Parets del Vallès,
una vegada tancat i, els regidors tenen la informació en la documentació facilitada, és del
60,35%, quan el màxim que permet la llei perquè un ajuntament pugui continuar endeutantse és del 75%. Inclús el 60,35% és menor perquè ja s'ha tancat l'exercici de 2011 i és menor
del que inicialment es va indicar quan es va aprovar en el pressupost de l'any passat, per
tant l'Ajuntament està sanejat i ho pot afrontar.
Tal com va dir l'any passat, inversions també és crear llocs de treball. Al final les inversions
les executen empreses que tenen contractat personal i que necessiten en un moment tan
difícil com l'actual, en què no tots els ajuntaments fan inversions, perquè no poden i no
perquè no vulguin, perquè es troben en situacions crítiques de manteniment de l'empresa.
L'equip de govern creu que amb les inversions posen el seu gra de sorra per mantenir
l'activitat econòmica i d'una manera indirecta també es mantenen llocs de treball, i si
marxessin del Consorci Teledigital segur que passarien a l'atur, perquè al final també té uns
treballadors i si deixa de fer la seva funció passarien a l'atur. També s'han de valorar algunes
decisions quan es diu crear plans d'ocupació per una banda i la possibilitat de destrucció de
llocs de treball per una altra.
Respecte a les inversions, el carrer de la Mina és un lloc en què cal aquest tipus d'inversió
tal com està prevista.
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Explica que respecte a la inversió de la pista d'atletisme de Can Butjosa és una demanda
social molt important de fa molts anys, i ara s'ha d'afegir una necessitat primordial i és que
serveix de gimnàs al col·legi del Pompeu. En èpoques com aquesta, si fa fred es pot
aguantar, però no si plou. Per una banda es troben amb el que ha exposat, i per l'altra hi ha
un nombre molt important d'entitats esportives i és un lloc que es pot cedir quan estigui més
condicionat per a la pràctica de l'esport a algunes de les entitats.
Coincideix amb la necessitat de l'aparcament del cementiri i amb la sala de vetlla, però com
és una inversió que encara no es pot plasmar en aquests moments. L'equip de govern porta
un temps treballant-hi per tirar endavant la sala de vetlla.
Respecte a què seria bo que el pressupost recollís el desglossament i els detalls dels plans
d'ocupació, ha de dir que un pressupost no és per detallar què es farà en cada pla
d'ocupació i a què es destinarà, això és el que es fa en cada moment quan es crea i es
convoca el pla d'ocupació. El pressupost no és això, sinó que recull les quantitats i la
necessitat de recollir uns imports per portar a terme una sèrie d'actuacions.
El senyor Juzgado continua explicant que quant a l'eliminació de la societat HabitaParets,
SL, com van en camí de coincidir i trobar-se al final del camí, ha de dir que ell discrepa i
l'equip de govern també discrepa al 100% amb l'opinió del NOPP i possiblement amb la
d'altres forces polítiques que també ho han dit, de què no hagi servit per res. Ha de dir que
mentre la situació ho permetia HabitaParets, SL ha servit per molt i per la funció per la qual
es va crear i ha facilitat i ha donat tot el que s'esperava.
És cert que ara tot està molt aturat i per tant la gestió del sòl que era la principal de les
seves funcions no es fa, i s'ha anat apagant al 2012 i al 2013 es destina un pressupost de
transició, perquè es començarà a treballar i mirar la possibilitat de tancar-la, però el
pressupost és per l'any sencer, ja que no saben si això pot passar al maig o al setembre, i
han fet una previsió, però sí que s'ha reduït amb poc personal i poca activitat.
El senyor Juzgado explica que sobre el tema del local per a joves, ha de dir que són
conscients i el fet que no es posi al pressupost el projecte de Cal Jardiner, no vol dir que no
es faci un local per als joves, ni que no es tingui en compte el tema. El projecte té una
subvenció del PUOSC per al 2012, però amb la situació econòmica actual de tots i
evidentment també de la Generalitat, aquesta va passar la subvenció del 2012 al 2013, per
tant al 2013 es contempla el projecte amb una subvenció, però no és un projecte 2013, sinó
que ve d'anys i pressupostos anteriors. Coincideixen plenament, però no coincideixen gens
ni mica amb la ubicació de la Marineta, perquè no és el lloc més adient per als joves, però és
lícit que cadascun pensi de forma diferent. La Marineta està molt aïllada, no hi ha transport,
es tracta d'un col·lectiu de joves que la majoria no té cotxe, són joves i a més s'han de
desplaçar a peu, o els pares els haurien de recollir. És bastant complicat.
La Marineta en aquests moments està complint la funció que se li va donar i amb el tema del
Consell Industrial, encara té més utilitat i rellevància.
L'equip de govern s'alegra de dir que poden destinar diners a Can Cot i la rehabilitació de Ca
n'Oms per l'arxiu. Parets és un poble i quan els ciutadans es mouen, miren i volen fer coses,
és normal que es parli i sempre hi ha algú que aprofita l'oportunitat per dir que ell ho
demana, quan evidentment ja s'està fent. L'equip de govern ja ha mirar Ca n'Oms amb la
possibilitat de traslladar l'arxiu, però és petit i la sala encara que sembla gran és petita per
unificar els arxius, per això han pensat en un altre destí per l'arxiu, en el qual es podran
unificar el de Territori i l'històric de Can Rajoler.
Respecte a què destinen molt poc a Serveis Socials, ha de dir que l'increment és d'un 10%,
perquè la quantitat real que es destina és de 550.000 €, sense comptar res de personal.
Reitera que es destina a benestar social, que és amb atenció directa i teleassistència, entre
d'altres, amb 550.000 €.
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Quant a la subvencions dels jocs paralímpics, hi ha una partida amb 5.000 € destinada a la
formació dels Jocs Paralímpics, i hi ha una altra subvenció de 8.000 € que és per als
paralímpics de 2012 i no els de 2016, que és el que correspondria la partida de 5.000 €.
No s'ha tancat la partida dels paralímpics de 2012, perquè l'Ajuntament no va a les
olimpíades a pagar-los, sinó que les subvencions és per a les persones o persona que hi va,
que evidentment va anar al 2012, a finals d'agost, primers de setembre, i quan els
subvencionats adjunten les justificacions de les despeses es fa efectiu el pagament. Totes
les subvencions que es donen a entitats culturals, esportives, entre d'altres, han de justificar
la despesa. En aquest cas han arribat tard. Això passa igual que amb el pessebre, que en el
seu moment estava compromès donar l'ajut i es va realitzar al 2011 i per problemes similars
als d'aquest cas, es va posar en el pressupost de 2012. El problema seria no posar-lo i han
de ser transparents i expliquen el motiu.
El senyor Juzgado lamenta que CiU presenti al·legacions enlloc de fer aportacions quan
s'han comentat. És més fàcil fer al·legacions perquè té un rendiment més polític, que no fer
aportacions quan s'hi està treballant amb els pressupostos.
Una cosa similar al que ha dit el NOPP que va entrar tota aquesta bateria de propostes el
mateix dia que l'equip de govern entregava el document dels pressupostos. No vol ser mal
pensat, però ha de dir que va ser el mateix dia. Li sembla bé perquè algunes propostes
coincideixen, però reitera que el dia 9 de gener entren tota una sèrie de propostes i
aportacions i el mateix dia l'equip de govern deixa la documentació, perquè els grups puguin
analitzar-la amb més temps, com sempre demanen. Algun dia l'hauran de donar amb un
mes d'antelació perquè si vuit dies tampoc és suficient per analitzar i perquè se'ls retregui, ja
no diu si és molt o poc, però se'ls tira com un retrec que l'equip de govern dóna la
documentació amb vuit dies d'antelació al Ple, quan la llei diu 48 hores. L'equip de govern
s'ho haurà de començar a mirar, perquè si han de rebre igualment les queixes al final anirà a
complir estrictament el que diu la llei.
El senyor Juzgado comenta que segur que es deixa moltes qüestions de les que s'han dit,
però no les ha recollit. Pregunta si algun grup vol exposar algun tema més.
La presidència obre un segon torn d'aclariment.
Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i comenta que respecte al tema de les
aportacions, ha de dir que és veritat que el seu grup va aportar les propostes fa poc, però
s'ha de tenir en compte que l'equip de govern també ha presentat el pressupost, tot i ser un
equip de govern amb majoria absoluta, havia d'haver presentat el pressupost al mes de
desembre i no al gener. El NOPP ha fet les aportacions en el moment que ha pogut, les
quals inclouran en la fase d'informació pública, perquè no s'han recollit.
També comenta que altres anys les han presentat amb molta antelació i tampoc s'han inclòs
ni comentat, per tant no estan en una situació diferent a la d'altres anys. De totes maneres
en la fase d'informació pública les entraran, encara que ja estan registrades a l'Ajuntament i
al NOPP li agradaria que l'equip de govern fes un esforç perquè amb el contingut i les
explicacions exposades hi ha molts punts que estan ben estudiats, rumiats i proposats per
part del NOPP, ja que no només pensa l'equip de govern, sinó que els grups de l'oposició
també pensen i tenen propostes i alguna la deuen encertar, potser totes no, perquè potser
l'equip de govern és infal·lible, però el seu grup no, però segurament alguna cosa encerten i
de veritat que les han fetes rumiant-les bé, posant sobre la taula el seu programa i
continguts del pressupost anterior, i ho fan com altres anys que ho han fet amb més
antelació, amb tota la bona fe, malgrat que moltes vegades diguin que el NOPP només
critica i no aporta, però aquí està la mostra de què ha fet un conjunt d'aportacions totes elles
positives.
La senyora Martí explica que respecte al tema de l'ocupació, quan el regidor d'Hisenda deia
que l'equip de govern és molt sensible a aquest tema i sempre l'ha tingut en compte, ha
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d'aclarir i posar sobre la taula que el pressupost de 2012 no destinava cap partida a plans
d'ocupació. Després a corre-cuita al mes de gener es van agafar uns diners de tresoreria i
es va fer una modificació del pressupost per dotar els plans d'ocupació, però que quedi clar
que el pressupost, en la presentació inicial i en la seva aprovació no contenia cap previsió
de plans d'ocupació.
Pregunta que d'on han de venir les dotacions, que estan parlant del pressupost municipal,
per tant la dotació ha de ser municipal. És evident que la Generalitat de Catalunya i l'Estat
poden fer aportacions, tan de bo que facin i quantes més millor i unes de les coses que
correspon a l'equip de govern és estar tot el dia demanant a les administracions que facin
les aportacions que els correspon, però això no ha de tapar el fet que el pressupost
municipal també ha de tenir una aportació respecte als plans d'ocupació, és a dir que ha
d'haver una dotació.
El regidor d'Hisenda ha dit que no cal detallar la dotació. El NOPP no hi està gens d'acord al
respecte, perquè en el pressupost per exemple hi ha una partida que posa “menjar per
animals” amb 500 €. El senyor Juzgado ha dit que en el pressupost no cal detallar tant, però
sí que s'ha detallat aquesta partida, com també la de material fotogràfic amb 500 €. Això és
la mostra clara que si parlen de plans d'ocupació igualment requeririen el mateix tipus de
detall, i no es pot dir que es farà una bossa i que després ja es veurà. Això és una mostra
clara de la manca de programació i d'estudi amb antelació.
Haurien d'arribar a l'aprovació inicial del pressupost amb un detall concret dels plans
d'ocupació, amb noms i cognoms, nombre de persones a ocupar i títol del pla. Aquesta és
una feina que s'ha de fer abans del 31 de desembre i ha de sortir detallat en el pla igual com
surt la partida de menjars per animals.
El NOPP discrepa totalment de posar una partida global que titulen com a contingències,
que s'estalvia de llegir el que diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans del concepte de
contingències.
La senyora Martí reitera que el seu grup discrepa en aquest apartat, i que els plans tinguin el
seu detall.
La senyora Martí continua exposant que el regidor d'Hisenda ha dit que el pressupost és
auster. Ha de dir que no és així ni en els ingressos, ja que en els ingressos l'IBI de 2011, en
l'aprovació inicial va recollir una quantitat determinada en l'IBI, al 2013 recull una altra
quantitat d'IBI i la diferència que hi ha entre l'IBI de 2012 i l'IBI de 2013 és de 402.426 €,
aquest import és un increment molt superior al 3%, 4%, 5% i 6% de tot i és collar fortament
al ciutadà, és molt més i aquesta partida i aquest increment d'ingressos alhora que no és
austeritat, sinó que és una tuerca més al ciutadà, alhora aquest import, ja que hi és en el
pressupost és a sobre que es recaptarà de l'IBI superior, és inferior a la que es destinarà a
plans d'ocupació. Això no és ser auster. L'equip de govern podria haver dit que recapten i
pugen molt l'IBI perquè volen destinar una barbaritat de diners als plans d'ocupació, però a
sobre la diferència que hi ha entre 2012 i 2013 és una quantitat superior que recapta collant
el ciutadà i inferior al que es destina a plans d'ocupació. És una mostra que el pressupost no
és auster.
El NOPP demana que en l'acció de control al govern es doni compte al Ple de les
modificacions pressupostàries que es porten a terme i que no són les modificacions que van
a Ple.
En la fase d'informació pública demanarà i aprofita ara per dir-lo, que les bases del
pressupost recullin dos temes nous, ja que l'oposició té dret a què en els plens hi hagi un
punt inicial que doni compte de l'acció de govern i seria bo per a tots que les modificacions
que es porten a terme en el transcurs de l'any, necessàries segurament i que es fan per
Decret d'Alcaldia es donin compte al Ple quan es produeixen. Estaria molt que les bases del
pressupost ho contemplés, ja que milloraria la informació.
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La senyora Martí continua exposant que les bases del pressupost haurien d'incloure quin
sistema s'utilitza per a la justificació de les despeses d'atencions protocol·làries i dietes. Això
també hauria de quedar molt clar en les Bases d'Execució.
Una altra qüestió, és que quan es parla de les ràtios d'endeutament, l'equip de govern diu
que l'Ajuntament està dins de la llei. El NOPP quan sent això es posa nerviós perquè és el
mateix que quan un particular diu que ha demanat un préstec de 200.000 €, com té una
casa que val molts milions encara es pot endeutar més. Aquest fet els ha portat a la situació
actual, que les famílies no poden tirar endavant i l'Ajuntament igual. És clar que ha d'estar
dintre de la llei, però com més avall millor, no s'ha de voler arribar al tope de l'endeutament,
perquè és una política equivocada, nefasta i que no va enlloc.
Pregunta si a l'equip de govern li sembla bé que cada dia quan es lleven hagin de pagar
6.390 € al banc. Això s'ha de parar, perquè si es para es podran destinar tots aquests diners
a fer coses i no a pagar els bancs.
Respecte al tema dels joves, que l'equip de govern creu que la Marineta no és el lloc més
adient. El NOPP no sap si és el lloc més adient o no, però en tot cas és l'únic que hi ha
equipat i en condicions i no utilitzat. Un ajuntament d'esquerres no es pot permetre mai, ni
un dia, no posar a disposició dels ciutadans una inversió que ha costat i que han pagat entre
tots. És a dir, és una filosofia totalment equivocada. Recorda l'alcalde socialista que hi havia
abans a la Llagosta que deia que ni inauguracions feien, quan l'obra està acabada es posa a
disposició del ciutadà, perquè és el que correspon, però l'equip de govern es permet tenir la
Marineta, pagada amb diners públics de tots els ciutadans i tancada com si fos un castell,
enlloc de posar-la a disposició del municipi. El NOPP no diu que sigui el millor, però és el es
té. Quan el regidor d'Hisenda diu que està lluny, pregunta on porten els caps de setmana als
seus fills a l'oci, suposa que a Granollers, Mollet, Mataró. És més a la vora la Marineta.
Després de totes aquestes reflexions al conjunt global de la intervenció realitzada pel regidor
d'Hisenda, ha de dir que com el pressupost no recull les propostes presentades pel NOPP i
com que no és el millor per a la població, ni el millor per a la situació de crisi actual, el seu
grup vota en contra.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que amb tot el respecte i el
carinyo del món, indica al senyor Juzgado, que hi ha vegades que té la sensació que quan li
falten arguments per contestar, el senyor Juzgado recorre a la política d'àmbit nacional i amb
això han coincidit en la segona intervenció del NOPP.
L'any passat en el pressupost no es destinava cap partida a plans d'ocupació i CiU va
presentar també aquesta proposta, i l'equip de govern ben entrat l'any va fer una modificació
de crèdit per incloure-la.
Quan CiU ha dit o ha donat coses abans, no parlen d'enganyar ningú. Quan parlen de
números ha intentat expressar que parlen de pressupost i de pressupost liquidat. No s'ha
inventat els números. En el pressupost hi havia una partida a Vallès Visió de 55.000 € i un
cop liquidat 160.000 €; i de la Festa Major igual, de 120.000 € de pressupost, es passa a
més de 190.000 €, un cop liquidat. És el que ha vist el seu grup i en cap cas intenta
enganyar ningú.
Pel que fa a Vallès Visió, CiU creu que hi ha tres pobles que han decidit canviar l'aportació
que destinaven al Consorci per gastar-la en altres partides que repercuteixin de manera molt
més directa en el ciutadà.
Ells són polítics perquè són regidors de l'Ajuntament, però el pensar polític que tenen no és
el mateix que el de l'equip de govern. CiU si presenta al·legacions no és per gust,
senzillament si no les ha fet abans, ni ha presentat propostes és perquè abans s'ha de tenir
temps per mirar-se els números bé, s'han de tenir coneixements de causa, a què es
destinen i per què i això a hores d'ara encara no ho té. Si presenta al·legacions és per què
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espera tenir la informació en els propers dies, perquè a part de la tasca de l'Ajuntament,
també tenen una vida familiar i professional i han de conjugar les tres.
El senyor Martí indica que quan CiU ha dit d'elaborar un pressupost més auster o rigorós, i
parlaven del capítol I, de sous i salaris, que suposen més del 50% del pressupost de
l'Ajuntament, tenen el dubte que els plans d'ocupació de 300.000 € s'hauran d'afegir al
capítol I, per tant lluny de mantenir-se s'acabarà incrementant amb un percentatge important
l'esmentat capítol. Per tot l'exposat, CiU vota en contra.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que el tema del préstec és
important. El seu grup va presentar una moció sobre el tema dels desnonaments, en què
l'equip de govern va votar a favor. Demana que si se subscriu el préstec el concertin a través
d'un banc, que no tingui una cartera de desnonaments tan important com la Caixa de
Catalunya, que ho facin a través d'altres bancs. Tindria sentit, ja que és coherent buscar un
banc que realment s'adapti a la voluntat reflectida en la moció sobre el problema tan
important dels desnonaments. Demana que el préstec no es destini a un banc com per
exemple Caixa de Catalunya.
Pel que fa al tema de les propostes a nivell d'ocupació, hi ha altres alternatives. Són
propostes que es portar a terme més endavant. L'equip de govern treu a licitació el bar del
costat de la pista d'atletisme, perquè les persones que l'atenien han acabat el contracte, i
demanen 500 € mensuals per concedir la plaça. Creu que es podria reduir una mica els
diners que es donaran a la indústria per contractar personal i disposar de gent aturada del
municipi perquè gestioni el bar i es guanyi la vida. Treure gent de la situació d'atur,
demanant una quota de concessió més baixa, que fes possible un rendiment real.
És només una proposta i ve una mica a conte del que ha dit el senyor Juzgado. Li sap greu
quan el senyor Juzgado diu sistemàticament que fan demagògia, entén que no li agradi
sentir tot el que sent al senyor Juzgado, però entra dintre del seu càrrec, del seu sou. No fan
demagògia, això va amb el paquet, fan política, i fan política constructiva i ICV ho ha
demostrat. Ha presentat propostes, per tant no fa demagògia. Pot estar equivocat amb el
que pensa el senyor Juzgado i entén que no li agradi sentir segons quines coses, però
demana que deixi de repetir sistemàticament que fan demagògia, ja que fan oposició,
política, aporten coses, coses que l'equip de govern no aporta i que és important que la gent
se n'adoni, i per tant demana que l'aparti aquest discurs una mica.
Pel que fa al tema dels pactes, volen fer veure que per part dels tres partits de l'oposició hi
ha un front comú d'atac directe a la Junta de Govern, i això és mentida. El que ha dit abans
és totalment cert. Li hagués agradat tirar endavant el pressupost, encara que votar a favor
és molt difícil, perquè no és el pressupost del seu grup, però sí que li hagués agradat
abstenir-se i donar via lliure, però l'equip de govern no ho ha posat fàcil. Els pressupostos no
li agraden a ICV i la prova és que no li agrada a cap grup de l'oposició, per tant una part de
raó tindran quan no els agrada, i no és demagògia, ni tampoc no és voluntat de fer un front
comú contra la Junta de Govern. Entén que l'equip de govern ho vulgui vendre així, però
demana que aparquin aquest discurs que senten últimament. Potser estan equivocats,
potser no ho fan bé, potser sí, però és que l'equip de govern tampoc ho està fent millor.
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, que intentarà ser el més breu
possible, i començarà pel més fresc que és la intervenció del senyor Folguera sobre el
préstec. És veritat que han firmat un préstec amb la Caixa de Catalunya, però qui gestiona el
préstec i qui ho posa al seu servei és la Diputació de Barcelona, la qual té un acord amb la
Caixa de Catalunya per concedir aquest tipus de préstec, no només a Parets, sinó a tots els
ajuntaments de la província de Barcelona.
El senyor Juzgado aprofita el punt per dir que possiblement ha estat una mala expressió
seva o una mala interpretació, ja que no va dir que el préstec de la Diputació de Barcelona
era a cost 0 €, sinó que 175.000 € són a cost 0 € i uns 800.000 € amb un interès que ve
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desglossat en el pla financer que té l'euribor + 4,5%, però després hi ha 175.000 € a interès
0 €.
S'ha dit que no és un pressupost auster i que en la seva intervenció ha dit que era un
pressupost contingut i que no és auster en els ingressos. De moment no utilitzarà la paraula
que ha manifestat el senyor Folguera, perquè sembla que no agrada, però la veritat és que
no s'ho miren bé o fan afirmacions que no sap com anomenar-les.
El pressupost d'ingressos, pel que fa a impostos puja un 0,24%, però les taxes, preus
públics i altres ingressos baixa un 6,77%. Consta en la tercera pàgina de l'informe. Si es
mira en euros és bastant més, perquè un 0,24%, són uns 28.000 € de diferència quant a
impostos, però es tracta de prop de 200.000 € menys de recaptació en taxes i preus públics.
Ha dit el motiu que és perquè no es fa en base al padró, perquè si el padró diu que han de
cobrar 7.000.000 € i cobren 6.800.000 €, el pressupost està fet en base als 6.800.000 €,
encara que giraran als veïns tot el padró, però no és cert i al final el pressupost d'ingressos
baixa un 1,36% i l'altra es pot equilibrar si es mira només ingressos corrents, per tant és un
pressupost contingut, i és contingut perquè han fet una tasca, en què han rebaixat, i han
estalviat d'altres partides 526.000 € i no ho han volgut baixar del total del pressupost, com
ha dit al començament, sinó que s'han invertit en aquestes tres partides: Foment de
l'ocupació, Serveis Socials i Educació. Són els tres eixos pels quals estan apostant des del
començament. Si aposten per això no és per casualitat, sinó perquè estan en contacte amb
la població, i amb la realitat i saben quines són les necessitats més imperants en aquests
moments.
Pel que fa al 60% d'endeutament, ha de dir que l'Ajuntament avui té una bona salut
financera, demà no ho sap, perquè no depèn d'ells, ja que qüestionen i han de tenir en
compte el que rebran d'ingressos d'altres administracions. No vol dir que no les reclamin,
sinó que abans donaven 10 i ara donen 7, i per molt que reclamin 10, donaran 7. Això és el
que volia dir, i no que no reclamin el que els deuen, ja que ho reclamen constantment,
encara que a vegades creu que no és per no tenir voluntat o no voler pagar, sinó que
senzillament altres administracions no poden pagar, que es prorroga a molts mesos i anys,
com és el cas del deute que té la Generalitat amb l'Ajuntament, que no és d'un mes, ni de 40
dies, ni de 70, sinó de 2 i 3 anys. Aquest fet és una realitat. Tampoc culpa ningú, sinó que és
una realitat i per tant fer més inversions o res que vagi lligat a aquests tipus de subvencions,
que costaran d'arribar o que trigaran moltíssim, l'equip de govern les qüestiona, per això
s'han plantejar fer les que realment es permeten.
L'Ajuntament incrementa el deute en la mateixa quantitat o imports similars que amortitzen
cada any i no augmenten, perquè sinó no haguessin baixat al 60. Recorda que quan es va
parlar de 2012 no era del 60%, era del 62% o del 63%, o sigui que s'ha reduït.
D'altra banda, no és que no sàpiga què dir quan es parlen de molts temes, però com que
són recurrents, i com que són els mateixos, i com que les mateixes formacions tenen
responsabilitats de govern a diferents llocs, l'equip de govern a Parets i CiU a la Generalitat,
doncs si només és la voluntat de CiU de Parets, ho pot entendre, però és una formació que
possiblement també se'ls podria demanar aquesta sensibilitat en temes com aquest. Però ha
de dir que sí que sap què respondre i no se n'escapa de fer-ho.
La presidència indica que hi ha hagut el debat que es mereix un punt com aquest de
pressupost. Comentarà tres aspectes molt curts, ja que s'han debatut les opinions dels
diferents punts de vista i potser peca d'optimisme, però creu que molts aspectes, no diu que
hi hagi una predisposició d'uns i d'altres, sinó uns hàbits de treballar de manera més
conjunta o si més no, debatre més els pressupostos. De totes les intervencions que hi ha
hagut, hi ha un percentatge important de valoració política i de prioritats. Els grups farien
pressupostos diferents, però hi ha uns altres temes que són més de forma, i donaria a què hi
haguessin més punts de proximitat.
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Vol tancar el punt dient que per a l'equip de govern el pressupost, i sense entrar en números
i detalls, és altament social. La reducció de la despesa inicial ha estat de 526.000 €. Ha estat
una feina llarga i en el pressupost han entrat molt més en detall en l'elaboració del que s'ha
fet mai, per això s'ha allargat l'aprovació al mes de gener.
En el primer esbos, el pressupost de despesa era d'aproximadament de 18.800.000 € i al
final ha acabat en 19.000.000 € per aquesta reinversió que al final sí que és una decisió
política de fer en els tres grans àmbits que s'han comentat.
Abans s'ha comentat un tema de preocupació, que a l'equip de govern també li preocupa i
força de tot el pressupost i aniria més en la vessant de les disminucions del Patronat, que
s'han comentat. És un tema preocupant perquè aquest any l'aportació de l'Ajuntament creix
en 160.000 €, que representa un 17%, i amb tot i això el pressupost és inferior. Es trobaran
en una situació que serà complexa.
S'ha parlat molt sobre les polítiques de foment de l'ocupació. És cert que l'any passat no
sortia en el pressupost inicial, sinó en el pressupost que van incorporar, però al final van
haver-hi al voltant d'uns 100 plans d'ocupació. L'important és el que s'ha fet. El que ha
comentat un portaveu sobre fer una valoració al final, creu que és important. És molt diferent
digui el que digui el pressupost, que hi hagués hagut plans d'ocupació efectius o que no.
Aquest any amb la previsió que hi ha pot garantir que hi haurà durant tot l'any plans
d'ocupació i per a la ciutadania és important.
La presidència continua explicant que respecte a les inversions ha de dir que cada grup
elaboraria un pressupost diferent, fet que en les inversions encara es visualitzaria més.
L'equip de govern porta unes inversions molt planificades, perquè estan dintre del Pla
d'actuació municipal, i podria dir quines seran les inversions de l'any 2014. Es pot diferir o no
en opinió, però són accions molt planificades, estudiades i són les que l'equip de govern
creu que donarà un ús més global.
S'ha fet un esforç important en l'ordinari. És bàsic dir que hi ha 237.000 € de les inversions
que es faran amb ordinari, feia anys que no ho veien i és una bona notícia.
Voldria acabar amb tres frases sobre el pressupost, i és que és un pressupost molt prudent
amb els ingressos, és un pressupost auster, amb el qual s'ha donat compliment a un pla molt
detallat, que és el pla d'optimització per aquesta reducció i amb una paraula és un
pressupost amb un altíssim caràcter social.
Abans ha sumat partides i les adreçades directament a les persones, aproximadament
7.500.000 € s'adrecen a polítiques destinades a les persones. És important el caràcter del
pressupost. Com ha dit abans són molts els aspectes de forma, potser no tant de fons i hi ha
molts aspectes que amb el desenvolupament del pressupost poden coincidir, sinó és així es
buscaran les fórmules per intentar fer un pressupost més adequat.
El capítol I, conceptualment s'aproxima al voltant del 30% que ha anat baixant en els últims
anys, per tant hi ha hagut una certa contenció.
La presidència aprofita per agrair, ja que normalment, i aquest any s'ha fet una tasca
importantíssima des de totes les àrees a l'hora de treballar en detall el pressupost. Mai
s'havia demanat tan en detall remoure la panxa del pressupost municipal, el qual ha estat
molt treballat. No hi ha els punts de coincidència que li hagués agradat amb els diferents
grups de l'oposició, però considera que és un pressupost molt treballat i que donarà resposta
a l'any 2013, que serà un any difícil i complex, i pel que veu en altres administracions, i
Parets no serà diferent cada vegada els pressupostos s'hauran d'adaptar més a les realitats
i espera que aquestes noves realitats vagin a millor i no a pitjor, perquè sinó cada vegada
serà més difícil confeccionar els pressupostos municipals.
Les votacions són les següents:
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Vots a favor: 9 (PSC, PP)
Vots en contra: 8 (NOPP, CiU, ICV)
Abstencions: 0
Per l'exposat i,
Atès allò que disposen els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i
concordants del Reial Decret 500/90, sobre aprovació dels Pressupostos Municipals,
Atès el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i conforme a l’informe de la intervenció municipal sobre avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Aprovar el límit màxim de despesa financera per a l’exercici 2013 d’acord amb el que
disposa l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
AJUNTAMENT Despesa no financera màxima 2013
PATRONAT Despesa no financera màxima 2013
HABITAPARETS Despesa no financera màxima 2013

17.900.061,90
3.245.296,47
118639,55

2. Aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2013,
integrat pel pressupost de la pròpia Corporació, del Patronat Municipal d'Ensenyament i de
la societat municipal HabitaParets SL segons el següent detall resumit per capítols :
PRESSUPOST GENERAL PER A 2013
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL
I
II
III
IV
V

DENOMINACIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

EUROS
11.805.760,00
225.000,00
3.062.332,53
5.000.540,99
27.070,83
20.120.704,35

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL
VII
IX

DENOMINACIÓ
Transferència de capital
Passius financers
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
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151.000,00
1.071.000,00
1.222.000,00
21.342.704,35
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ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL
I
II
III
IV
V

DENOMINACIÓ
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingències
TOTAL DESPESES CORRENTS

EUROS
8.591.154,53
7.852.391,00
412.910,09
887.674,79
325.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ
Inversions reals
Transferència de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

EUROS
1.308.000,00
0,00
0,00
1.965.573,94
3.273.573,94
21.342.704,35

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
PRESSUPOST D'INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS i ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
INGRESSOS CORRENTS
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS
INGRESSOS DE CAPITAL
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V

PRESSUPOST DE DESPESES
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS i SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES PLANS D'OCUPACIÓ I
ALTRES
DESPESES CORRENTS
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PREVISIÓ 2013
11.805.760,00
225.000,00
2.381.727,30
3.489.706,00
26.006,00
17.928.199,30
151.000,00
1.071.000,00
1.222.000,00
19.150.199,30

PREVISIÓ 2013
5.988.604,66
7.240.477,55
412.490,09
1.935.053,06
300.000,00
15.876.625,36
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CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL
VIII
CAPITOL IX

INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.271.000,00
37.000,00

ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
DESPESES DE CAPITAL

0,00
1.965.573,94
3.273.573,94

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

19.150.199,30

PATRONAT MUNICIPAL D'ENSENYAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS
CAPITOL I
IMPOSTOS DIRECTES
CAPITOL II
IMPOSTOS INDIRECTES
CAPITOL III TAXES, PREUS PÚBLICS i ALTRES INGRESSOS
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPITOL V
INGRESSOS PATRIMONIALS
INGRESSOS CORRENTS
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS
INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

PREVISIÓ 2013
0,00
0,00
597.245,27
2.573.213,26
964,83
3.171.423,36
37.000,00
0,00
37.000,00
3.208.423,36

PRESSUPOST DE DESPESES
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS i SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES
DESPESES CORRENTS
CAPITOL VI INVERSIONS
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS
DESPESES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

PREVISIÓ 2013
2.569.719,27
561.384,09
320,00
15.000,00
25.000,00
3.171.423,36
37.000,00
0,00
0,00
37.000,00
3.208.423,36

CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V

HABITAPARETS SL
CAPITOL III
CAPITOL V

PRESSUPOST D'INGRESSOS
TAXES, PREUS PÚBLICS i ALTRES INGRESSOS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

PREVISIÓ 2013
83.359,96
100,00
83.459,96

CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III

PRESSUPOST DE DESPESES
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS i SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

PREVISIÓ 2013
32.830,60
50529,36
100,00
83.459,96

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89

36

Secretaria General
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Plantilla anual de personal
Any 2013

ESCALA

SUBESCALA
Secretaria

Habilitació
de
IntervencióCaràcter Nacional
Tresoreria

CLASSE
-

DE

GRUP

DENOMINACIÓ
LA PLAÇA
Secretari/a
Interventor/a

PLACES

1. Personal funcionari
SITUACI
Ó

A1
A1

1
1

1VC
1FC

Tècnica

-

Arquitecte
T.A.G.

A1
A1

1
3

1VC
1FC
1ER1
1VC

Administratiu/va

-

Administratiu/va de
Serveis Generals

C1

15

15FC

Aux. Administratiu/va

-

Aux.
Administratiu/va
Arquitecte Tècnic

C2

2

2FC

A2

1

1FC

Eng. Tècnic/a
Industrial

A2

1

1VC

Tècnic S. Econòmics

A1

1

1CS

Tècnic/a Àrea
Serveis Personals
Bibliotecari/a
Tècnic/a Mig de
Serveis Socials
Tècnic/a . Aux
A.S-Cultural
Inspector

A2

1

1FC

A2
A2

1
1

1FC
1FC

C1
C2
A2

2
1
1

2FC
1ER
1ER

C1
C2
C2

2
4
21

2VC(PI)
4FC
15FC
1VC
2FP
3CS

Administració General

Tècnica

-

Comeses
especials
Administració Especial
Serveis Especials

Policia Local
Vigilants

Sergent
o Caporal
Agent

TOTAL
Promocions Internes
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI
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PLACES

GRUP

2. Personal laboral

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA
Arxiver/a
T.A.G.
Arquitecte Tècnic

A1
A1
A2

1
1
2

Arxiver/a
Treballador/a Social

A2
A2

1
4

Enginyer/a Tècnic/a Agrícola
Insertor/a Laboral
Tècnic/a Comunicació
Tècnic/a Ensenyament i Ocupació
Tècnic/a Mitjans de Comunicació
Tècnic de Desenvolupament Local
Educador/a Social
Tècnic/a Participació Ciutadana
Administratiu/va

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1

1
1
1
1
1
2
2
1
6

Delineant

C1

2

Director/a Piscina
Responsable Mitjans Comunicació
Tècnic/a Auxiliar Medi Ambient
Inspector/a Carrer
Auxiliar Administratiu/va

C1
C1
C1
C1
C2

1
1
1
1
14

Auxiliar de Biblioteca

C2

7

Auxiliar Mitjans Comunciació

C2

5

Informador/a Recepcionista
Monitor/a Casal Cultura
Monitor/a Natació

C2
C2
C2

1
1
9

Monitor/a Promoció Esportiva
Oficial 1ª Oficis

C2
C2

3
13

Tècnic/a auxiliar de personal
Treballador/a Familiar

C2
C2

1
2

Conserge Vigilant de Carrer
Auxiliar Neteja

C2
AP

1
3

Conserge

AP

21

Peó
Oficial 2ª d’oficis
TOTAL
Promocions Internes

AP
AP

3
1
116
-6
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SITUACI
Ó
1LT(PI)
1LT
1LF
1LT
1ER
1LF
3LT
1LF
1LF
1LF
1LF
1VC
2LT
2LT
1LT
2LT
4VC(PI)
1LF
1LT
1LF
1LF
1LF
1LT
6LF
7LT
1ER
4LF
3LT
4LF
1LT
1LF
1LF
3LF
6LT
3LF
6LF
6LT
1VC(PI)
1LF
1LF
1LT
1LT
2LF
1LT
9LF
11LT
1VC
3LT
1VC

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA
TOTAL PERSONAL LABORAL

PLACES

GRUP

Secretaria General

110

VC: Vacant FC: Funcionari/a de Carrera CS: Comissió de Serveis ER: Excedència amb Reserva
FI: Funcionari/a Interí/na FP: Funcionari/a en Pràctiques LF: Laboral Fix LT: Laboral Temporal
(F): Funcionarització (PI): Promoció Interna
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PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
Plantilla anual de personal
Any 2013

GRUP

PLACES

1. Personal funcionari
ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

CATEGORIA

Administració
Especial

Tècnica

Diplomada

Tècnics Mitjans A2
en
Educació

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI

10

SITUACIÓ

10FC

10

PLACES

GRUP

2. Personal laboral de caràcter permanent o fix

Denominació de la plaça
Professors d’Escola Bressol

A2

19

Auxiliars Mestre d’escola

C1

14

Professors de Primària

A2

19

Professors de música

A2

10

Tècnica educació infantil
Auxiliar administrativa
TOTAL
TOTAL LABORAL

C1
C2

1
1
64
64

SITUACIÓ

11LF
7LT
1VC
11LF
3LT
18LF
1LT
9LF
1LT
1LT
1LT

VC: Vacant FC: Funcionari/a de Carrera ER: Excedència amb Reserva LF: Laboral Fix
LT: Laboral Temporal (PI): Promoció Interna

3. Publicar l’acord d’aprovació del Pressupost General en el Butlletí Oficial de la província i
exposar al públic per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple municipal. El pressupost
es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord, si durant aquest
període no es presenten reclamacions .
4. Fer tramesa del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d'Hisenda i publicar-ho resumit per Capítols en el Butlletí Oficial de la província.
5. Publicar la plantilla íntegra de personal de la Corporació en el Butlletí Oficial de la
província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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6. Fer tramesa de la plantilla a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.
MOCIONS
5. Moció del grup municipal del PSC en defensa del català i el model d'immersió
lingüística a l'escola
El secretari llegeix la part expositiva de la referida moció, i les votacions són les següents:
Vots a favor: 15 (PSC, NOPP, CIU, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (PP)
Per l'exposat, El Ple de l’Ajuntament, per majoria, aprova la Moció següent:
Moció del Grup Municipal Socialista en defensa del català i el model d’immersió
lingüística a l’escola
El mes de maig de 1981, pocs mesos després que s’iniciés l’assumpció de competències
educatives per part de la Generalitat de Catalunya, la gran pedagoga catalana Marta Mata,
llavors Diputada al Parlament de Catalunya, defensà a la Comissió de política cultural del
Parlament una proposició no de llei sobre “El tractament de la Llengua en l’ensenyament no
universitari”. La proposta contenia les bases del que després ha estat el nostre model
d’immersió lingüística. En aquesta proposició es deia textualment “No se separaran els nens
en aules diferents per raons lingüístiques”. Marta Mata, en la seva defensa, afirmava que
aquest model recull la tradició del treball pedagògic a Catalunya dels anys vint i trenta,
“guanyada a pols i en circumstàncies contràries”, i evocava el mestratge i l’herència de grans
figures de la renovació pedagògica catalana com Alexandre Galí.
Han passat 20 anys i avui podem dir que l’escola catalana té un model educatiu consolidat,
basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible el coneixement
de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot
afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Cap nen o nena a Catalunya acaba la
seva escolarització obligatòria sense dominar les dues llengües oficials del país i per tant amb
capacitats suficients per expressar-se correctament en qualsevol d’elles. L’actual model
d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat educativa,
que amb un consens absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i
del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i
solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses
institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu
de les Llengües.
Aquesta setmana el ministre d’Educació, José Ignacio Wert, anunciava l’esborrany de Llei
Orgànica de millora de la qualitat educativa (LOCME). Aquest amenaça amb convertir la
llengua catalana en una assignatura optativa i residual i per això creiem necessari i reclamem
des del nostre ajuntament un gran acord a Catalunya amb tots els representants d’entitats,
agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma. Tanmateix manifestem el nostre
suport a la cimera educativa anunciada pel president de la Generalitat, Artur Mas.
Considerem que en aquesta cimera cal defensar fins el límit l’educació catalana sense
descartar la impugnació de la Llei davant el Tribunal Constitucional com una de les vies per
combatre-la.
Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrògrada, anacrònica i
segregadora del Ministre Wert i la LOMCE, i la instrumentalització de l’educació amb finalitats
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ideològiques i polítiques del govern del PP. Amb la LOMCE i les seves darreres versions
incendiàries, el ministre ens torna als anys 70. La LOMCE que en els seus primers esborranys
ja era agressiva envers Catalunya i envers un sistema educatiu basat en l’equitat, ara just
després de les eleccions autonòmiques catalanes s’endureix encara més.
El nou esborrany de reforma educativa relega al català com a assignatura residual, per darrere
de la llengua castellana o l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera.
Segons el nou text, les assignatures es classifiquen en troncals, específiques i d’especialitat,
sent aquesta última categoria on quedaria inclosa la llengua catalana. Això és un atac frontal
contra el model d’immersió lingüística, que s’ha contrastat com a un model d’èxit, un
menyspreu a les competències del govern de la Generalitat en matèria educativa i un
menysteniment al conjunt de la comunitat educativa i a la societat catalana.
Un projecte de llei que també segrega socialment a l’alumnat responent a una voluntat
exclusivament ideològica, de paràmetres elitistes i unificadors, menystenint la diversitat i la
riquesa personal i cultural de les comunitats autònomes.
El disseny de l’entramat normatiu permet segregar a l’alumnat pel que fa a l’accés a l’escola
-obviant el principi de l’equitat-, accepta la segregació en relació a la tipologia de l’alumnat al
possibilitar el sosteniment amb fons públics d’escoles diferenciades per raó de sexe i segrega
lingüísticament pel que fa al tracte despreciatiu de la llengua catalana i la possibilitat de crear
centres en base a models lingüístics diferenciadors en un mateix context social. I a més a més
segrega l’itinerari formatiu bàsic de l’alumne al diferenciar al darrer any de la secundària
obligatòria entre uns continguts adreçats al batxillerat o uns aprenentatges de formació
professional.
Des del nostre ajuntament treballarem perquè el front contra aquesta llei s’estengui a tot l’Estat
espanyol.
El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Manifestar el desacord amb la voluntat recentralitzadora, retrògrada i segregadora
socialment del Ministre Wert.
2. Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants
d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma.
3. Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: Pedagògicament sostenible,
jurídicament viable i socialment acceptat.
4. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament positius per
l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el
coneixement del castellà i, per tant, reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana
és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina
indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.
5. Des d’aquest ajuntament considerem que la reforma anunciada per Wert creua una línia
vermella com és la de la defensa de la llengua catalana i el model educatiu de Catalunya. Es
tracta d’una nova agressió a Catalunya i al català, que desvirtua el model democràtic que hem
construït entre tots.
6. Donar suport als diputats i diputades, senadors i senadores del PSC i dels partits polítics que
donen suport a aquesta moció perquè defensin, com ho han fet fins ara, una posició
contundent a Madrid en defensa d’un sistema educatiu just, equitatiu i respectuós amb les
competències de l’Estatut d’Autonomia.
7. Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat
de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups parlamentaris del Congrés
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dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la
Federació de Municipis de Catalunya.
6. Moció del grup municipal del PSC relativa a demanar la continuïtat del finançament
del Servei Local de Teleassistència
El secretari llegeix la part expositiva de la referida moció, i tots els grups voten a favor.
Per l'exposat, El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la Moció següent:
Moció del grup municipal socialista relativa a demanar la continuïtat del finançament del
Servei Local de Teleassistència
L’any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració entre l’IMSERSO,
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i les administracions locals, que
permetia la concreció del servei de teleassistència. Un servei que permet que les persones
dependents, ja sigui per qüestió de cicle vital i/o de discapacitat, puguin conservar la seva
autonomia personal, vivint a les seves llars i sense renunciar a les seves xarxes familiars i
socials, mitjançant un dispositiu d’alarma que s’activa en cas d’emergència o necessitat.
Aquesta col·laboració interadministrativa, tant en la gestió del servei com en el finançament del
mateix (28.38% IMSERSO, 29.62% Diputació de Barcelona, i 42% administracions locals) ha
permès la viabilitat d’una prestació essencial per la vida de les persones dependents. Prestació
que ha anat incrementant-se paulatinament en la demarcació de Barcelona, passant de 4.868
serveis l’any 2005 a 51.046, l’any 2009, i a més de 61.000 serveis a l’actualitat. Aquest
increment exponencial de 2005 a 2009, es deu a la implementació tant de la Llei 12/2008 de
Serveis Socials, com de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la
Dependència, ambdues liderades pels governs del PSC i PSOE respectivament.
Com mostren les dades, la corresponsabilitat ha estat la clau de l’èxit en la prestació d’ aquest
servei, motiu pel qual és preocupant que la Direcció General de l’IMSERSO hagi comunicat
oficialment que a partir del 31 de desembre d’enguany, posa fi al “Programa de Teleassistència
Domiciliària”, i que per tant la Diputació de Barcelona i les pròpies administracions locals
hauran de fer front al 29% de finançament que, fins ara, assumia l’IMSERSO, el que dificultarà,
encara més, l’equilibri pressupostari de les arques municipals.
Per tot l’exposat fins ara, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de Parets del Vallès amb la implantació del Servei
Local de Teleassistència, atès que aquest és un servei que dóna cobertura al dret a l’atenció
assistencial de les persones dependents, que es troben en una situació d’especial
vulnerabilitat.
2. Expressar el convenciment que el model de cooperació i de cofinançament interadministratiu
(IMSERSO, FEMP, Diputació de Barcelona i administracions locals) ha possibilitat la viabilitat
del servei de teleassistència, i que per tant ha de tenir continuïtat en els termes i condicions
fixades fins el moment, ja que les administracions locals no poden continuar assumint un
increment en la prestació de serveis, sense que aquesta vagi acompanyada de finançament.
3. Exigir al Govern de l’Estat que mantingui la corresponent aportació pressupostària vers el
Servei Local de Teleassistència, ja que aquest ha de ser un servei bàsic i essencial de la
cartera de serveis dels serveis socials municipals.
4. Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a l’IMSERSO, a
la FEMP i a la Diputació de Barcelona.
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7. Moció del grup municipal del PSC per assegurar el suport a les persones aturades
mitjançant la pròrroga del Programa PREPARA
El secretari llegeix la part expositiva de la referida moció, i tots els grups voten a favor.
Per l'exposat, El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la Moció següent:
Moció del grup municipal del PSC per assegurar el suport a les persones aturades
mitjançant la pròrroga del Programa PREPARA
Exposició de motius
L'atur és el principal problema dels catalans i catalanes. L’any 2012 ha tancat amb 37.712
persones aturades més (+5,23%) i 125.216 persones afiliades menys a la seguretat social (4,14%).
L'actuació dels governs, tant de l’Estat com de la Generalitat, agreuja dia a dia aquest
problema i les seves conseqüències són cada vegada més negatives per a la ciutadania,
cada nova previsió del govern estableix un nou rècord persones aturades.
L'atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 70% al 63%, que a Catalunya
significa 210.420 persones que han esgotat totes les prestacions.
La reforma laboral, aprovada pel Govern del Partit Popular amb el suport de CIU, basada en
abaratir i facilitar l'acomiadament en temps de crisi, està provocant una sagnia insuportable
en termes d'ocupació.
A més, en contra de les recomanacions del Consell Europeu, els Pressupostos Generals de
l'Estat han significat una retallada dràstica de les polítiques actives d'ocupació, especialment
les transferències a Catalunya, amb una reducció del 34% dels recursos respecte 2012, que
ja es va reduir a l’entorn del 58%.
Aquestes retallades signifiquen la pràctica supressió de les polítiques d’ajut i
acompanyament a les persones aturades en la recerca d’una nova feina, ja que afecten els
programes d’orientació, formació i requalificació.
Per altra banda, el Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat cercena de forma descomunal la
protecció dels aturats en suprimir subsidis especials per als majors de 45 anys, en elevar
l'edat de 52 a 55 anys, i en expulsar de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90%
dels seus beneficiaris. Centenars de milers de persones aturades es veuran sense protecció
alguna en els propers mesos.
Per últim, l'aprovació del Reial. Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es prorroga i
reestructura el programa Prepara de requalificació professional de les persones que esgoten
la seva protecció per desocupació, ha significat per una banda una lleugera millora en
l'import a percebre per les persones aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per
altra banda n'exclou l'accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret,
penalitzant greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu
habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant
una sobrecàrrega per a la ja migrada economia familiar.
Igualment, les polítiques en matèria: d'ocupació i protecció social desenvolupades pel
govern de la Generalitat també estan significant una baixa cobertura de les persones més
vulnerables i dels aturats i aturades sense cap prestació:
-Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el retard en el
reconeixement de la prestació.
-La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que significa a partir de
gener que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a la recerca de feina a
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89

44

Secretaria General
les persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als requeriments que estableix el
programa Prepara.
Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan abocant
Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i contra
tota recomanació comunitària, menys polítiques actives per afavorir l'ocupabilitat i la
protecció de les persones aturades.
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal com estava concebut en el Reial
decret-Llei 1/2011 és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha mostrat
llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 450.000
aturats. Aquest programa es basa en una combinació de mesures actives d'orientació,
formació i requalificació al mateix temps que facilita una ajuda de renda a la persona aturada
i acaba sent l’única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no
tenen gens més que aquests 400€ per poder subsistir.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
Instar la Generalitat de Catalunya a:
1. Negociar urgentment amb el Govern de l'Estat perquè prorrogui el programa de
requalificació professional de les persones que esgotin la seva prestació d’atur (Prepara), tal
com estava regulat en el Reial Decret-Llei 1/2011, per a sis mesos més a partir del mes de
febrer de 2013.
2. Així mateix, perquè se'n faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa
d'estabilitat, amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació, aconseguir una major
coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les ajudes econòmiques
d'acompanyament i evitar l'exclusió social.
3. Emprendre mesures per combatre l'atur juvenil i posar en marxa programes urgents
d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l’actual programa Prepara i que
continuen tenint grans dificultats per trobar feina, així com per als col·lectius més
vulnerables.
4. Garantir que el servei d’ocupació públic pugui donar suport de qualitat a totes les
persones aturades en la seva tasca de cerca d’ocupació, donant continuïtat laboral a tota la
plantilla del SOC que realitza atenció a les persones en situació d’atur a Catalunya.
8. Moció dels grups municipals del NOPP i CiU sobre que l'Ajuntament de Parets es
doni de baixa del Consorci Teledigital Mollet
El secretari explica que en relació amb la present moció, ha de manifestar que una part
d'aquesta ha estat debatuda en el punt de l'ordre del dia dels pressupostos i tal i com es va
parlar en la Junta de Portaveus, queda amb el contingut següent:
“Rosa Martí i Conill, portaveu del grup municipal Nova Opció per Parets (NOPP), i Xavi
Martín i Rodriguez, portaveu del grup municipal Convergència i Unió (CiU), tenim a bé
presentar la següent MOCIÓ,
Hem pogut veure en aquests últims temps com diversos Ajuntaments que formaven part del
Consorci Teledigital Mollet, tal és el cas de Vilanova del Vallès, la Llagosta i Sant Fost de
Campsentelles s’han donat de baixa d’aquest ens, al·legant problemes econòmics, atès que
les aportacions que fa cada Ajuntament són importants i les aplicacions del pressupost
requereixen prioritzar.
Els nostres grups municipals hem manifestat, reiteradament, la necessitat de reduir
despeses no productives del pressupost per destinar el màxim de recursos a temes
prioritaris, com són l’atur, serveis socials i promoció econòmica.
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Entenem que l’aportació de l’Ajuntament de Parets és d’un import molt alt i cal reflexionar
com han fet aquests tres Ajuntament en el sentit de sí aquesta despesa la podem mantenir o
no.
Estem d’acord, en què davant la manca de recursos és més necessari destinar els diners
que tenim, a cobrir necessitat bàsiques i si hem de triar entre serveis socials, promoció
econòmica i una televisió, nosaltres ens inclinem per les dues primeres, sense menystenir la
importància dels mitjans de comunicació, però ara no sembla que sigui oportú seguir
mantenint aquesta televisió.
Es per tot això que presentem la següent MOCIÓ
Acordar que l'Ajuntament de Parets es doni de baixa del Consorci Teledigital Mollet.”
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que com aquest tema ja
s'ha tractat en el debat dels pressupostos, tal com ha dit el secretari, presenten la proposta i
voten a favor.
Voten a favor els grups de CiU i ICV.
Vota en contra el grup municipal del PP.
Pren la paraula el portaveu del grup municipal socialista, el senyor Juzgado i exposa que tal
com s'ha comentat, és un punt que s'ha debatut als pressupostos. El seu grup està d'acord
en anar reduint la despesa el màxim possible, però no en abandonar Vallès Visió, per això el
vot del PSC és en contra.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 8 (NOPP, CIU, ICV)
Vots en contra: 9 (PSC, PP)
Abstencions: 0
Per l'exposat, no s'aprova la moció.
9. Precs i preguntes
9.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i referent al que ha comentat
abans el senyor alcalde sobre que les inversions tenen molta planificació, ha de dir que al
2012 dues de les inversions més importants, Cal Jardiner i l'aparcament del CAP, encara
estan a la figuera i estan al 2013. Per això pregunta per què no s'han adjudicat les obres de
l'aparcament del costat del CAP, pressupostades en 79.780 €, quan el préstec està disposat.
9.2. La senyora Martí explica que el Consell Industrial de Parets, de recent creació va
aprovar fa poc unes bases per a la concessió de subvencions a les empreses i els
comerços, que contractessin persones aturades. Les bases més o menys deien 700 € per la
contractació de tres mesos i de 1.000 € de sis mesos.
El termini de les bases va acabar el 31 de desembre i en la patida es destinaven 40.000 €.
Pregunta quantes empreses i comerços s'han acollit a les bases i si aquesta primera
iniciativa del Consell Industrial ha tingut molta acollida.
9.3. La senyora Martí exposa que ha vist que de nou tornen a sortir les bases per a
l'adjudicació del bar del pavelló. Pregunta què ha passat amb l'adjudicació inicial i quines
raons obliguen a convocar un nou concurs.
9.4. La senyora Martí explica que moltes persones han demanat que la Cavalcada de Reis
en determinats anys tingui lloc a la plaça de la Vila, en especial quan com aquest any no fa
gens de fred, o bé les condicions climatològiques són bones. Per l'exposat el NOPP prega
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que hi hagi una previsió i si es preveu fred o mal temps, tingui lloc al pavelló, però com en el
cas d'aquest any que tot apuntava a bon temps, que tingui se celebri a la plaça que llueix
molt més i és molt més bonic. Hi hauria d'haver la doble possibilitat, que no malmetria res.
9.5. La senyora Martí explica que és un tema que el NOPP va presentar com una moció,
però es va dir que no podia ser una moció, per això formula el prec i demana que la Junta de
Govern deixi sense efecte l'increment del contracte amb l'empresa Trim, adjudicatària del
servei de poda i de manteniment dels espais verds. Fa dos anys se li va adjudicar el servei, i
la Junta de Govern va acordar un increment del contracte de 21.000 €, que suposa al voltant
d'un 9% d'increment, per realitzar la mateixa feina que preveien les bases, només per reduir
el termini de la poda a la meitat.
Prega que l'acord es deixi sense efecte, perquè es produeix un increment important del
contracte, en un moment que no toca, ja que no hi ha una nova feina, sinó una concentració,
perquè estan en una situació de contenció, ja que aquest fet pot produir indefensió respecte
a les altres persones que es van presentar en el concurs.
A sobre l'acord aprofita el moment de l'increment dels 21.000 € per prorrogar el servei un
any més, enlloc de parar el tema i redactar unes noves bases, ja que aquestes no es van
elaborar prou bé, i procedir a una adjudicació nova. El NOPP no entén res. No entén per què
el contracte s'incrementa en 21.000 €, i per què a sobre es prorroga el contracte un any,
quan el que procediria és no incrementar-lo, redactar unes bases noves i procedir a una
nova adjudicació, que doni oportunitat a tothom i sobretot que també es doni oportunitat a la
gent del poble, perquè aquestes adjudicacions estan bastant en contradicció, ja que d'una
banda es trien unes bases com les del Consell Industrial i per l'altra, s'aproven un munt
d'adjudicacions a gent de fora del poble.
La senyora Martí indica que en resum el NOPP vol que es deixi sense efecte l'acord, que no
s'incrementi el servei, que es redactin unes noves bases i que no s'efectuï la pròrroga, ja
que seria el millor per tothom i molt més transparent.
9.6. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i agraeix que l'equip de govern
hagi recollit una proposta del seu grup, sobre les aules d'estudi, que ja estan operatives.
Pregunta si l'equip de govern té intenció de flexibilitzar-les o allargar els horaris.
Pregunta si l'equip de govern ha pensat en la possibilitat que en el pavelló o les zones
esportives que es pugui, habilitar aules o llocs específics perquè els nens estudiïn i les facin
servir com a aules d'estudi, perquè per experiència pròpia, es troben que hi ha nens que van
a la biblioteca, la qual està plena, nens que no poden passar a l'altra part de la biblioteca, i
no poden fer servir la biblioteca un dia puntual. Si el pavelló s'habilités alguna zona d'estudi
beneficiaria a moltes famílies.
9.7. El senyor Martín explica que CiU en una Comissió Informativa va preguntar, i a dia
d'avui encara no ha obtingut resposta, sobre que la Diputació de Barcelona va donar a
l'Ajuntament de Parets a finals d'any 150.000 € per a despeses generals, i 150.000 € més
que donarà entre gener i febrer. En total són 300.000 € i pregunta a què es destinaran o a
què s'han destinat.
Pren la paraula la regidora de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la senyora Lloret, i
respecte a la pregunta del NOPP sobre la convocatòria de subvencions per a contractació, a
través del Consell Industrial, explica que ara no té la xifra exacta, perquè potser que avui o
ahir es presentessin més, però han manifestat el seu interès unes vuit empreses, de les
quals la majoria ja ha presentat la documentació. No vol dir que siguin vuit ofertes de treball,
perquè hi ha alguna empresa que ha demanat més d'un lloc de treball. Tot i així han parlat
amb les persones que formen part del Consell Industrial i de les empreses que venen a
l'SLOP i amb alguns comerços i veuen que la gent en té interès.
Potser el període era molt curt, es van deixar dos mesos perquè la gent es presentés i el
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que s'ha fet és prorrogar els diners que queden i que puguin demanar la subvenció amb els
diners de l'any 2012 fins al 31 de març de 2013.
Van comunicar, encara que vostès no van tenir la possibilitat d'assistir-hi, els empresaris van
dir que era una època complicada per crear llocs de treball, però que els semblava molt
interessant la proposta, perquè fins ara el que els havia ofert algun altre Ajuntament era molt
més restrictiu.
Encara que contractis una persona dos dies també tindràs una part de la subvenció, sense
cap tipus de limitació, perquè hi ha ajuntaments que estipulen que s'ha de contractar gent
jove o gent gran. Per aquests motius els empresaris van veure la proposta interessant.
L'Ajuntament espera que amb el que ells han dit i deixant una mica més de temps hi hagin
més demandes, fet que voldrà dir que persones de Parets hauran trobat feina.
La senyora Lloret, respecte al tema de les aules d'estudi, explica que l'important no és qui ho
va proposar. Recorda algun comentari de CiU en l'antiga legislatura, però ha de dir que el
programa electoral del PSC també preveia que es destinarien sales d'estudi, però això és el
de menys, l'important és que es tinguin les sales i que se'n faci ús.
L'any passat ja hi havia sales d'estudi. Una a Ca n'Oms i una altra a Cal Jardiner i després
d'avaluar l'ús del primer any van veure que a Ca n'Oms hi anava molt poca gent i es
demanava intentar ampliar l'horari de Cal Jardiner, sobretot en caps de setmana, que és
quan hi ha més demanda, i és el que s'ha fet aquest mes. D'entrada només es fa en els
mesos o mes i mig que hi ha períodes d'exàmens. Fa un temps que s'ha començat i
actualment molts alumnes estan amb exàmens i Cal Jardiner està obert.
Respecte a flexibilitzar no sap ben bé que significa, potser es refereix a ampliar l'horari. La
persona que està allà té un registre de les entrades dels estudiants que entren i des
d'Educació una persona es passa i fa comentaris sobre si troben el lloc adient, si creuen que
és millor un altre horari, i d'acord amb les opinions es prenen decisions. Van veure que era
interessant allargar l'horari de la biblioteca. A part de Cal Jardiner hi ha la biblioteca de Can
Rajoler, que ha allargat l'horari fins a les 22.30 h.
Respecte a si en el pavelló o equipaments es poden destinar sales per fer deures, el regidor
d'Esport comenta que va haver-hi una època que es va fer, però tenien poc ús, però de totes
maneres l'Ajuntament, si els clubs tenen interès i les persones que utilitzen aquest espai a
iniciatives d'aquest tipus o els pares es volguessin dedicar o algú vulgui tornar-lo a fer,
l'Ajuntament no posarà cap inconvenient. Però reitera que ja s'havia fet i no va funcionar,
però no ho descarten si arriba la demanda, l'interès d'alguna entitat o si és en conjunt que es
puguin dedicar, perquè es necessita algú perquè estigui amb els estudiants.
Pren la paraula el regidor d'Esports, el senyor Cayuela, i explica que respecte a la pregunta
sobre el tancament del bar del pavelló i el fet d'obrir un nou concurs per l'explotació del bar,
és a causa de la renúncia de l'anterior contractista per motius personals, per aquest motiu es
torna a convocar un nou concurs, que és el que reclamen les entitats esportives del
municipi.
Respecte a l'altra pregunta que ja ha contestat la regidora, reitera que si les entitats
esportives ho demanen, l'Ajuntament no té cap problema en dedicar alguna sala del pavelló
perquè els nens l'aprofitin.
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i exposa que referent a les
inversions de Cal Jardiner i de l'aparcament del CAP, creu que abans les ha explicat i és
reiteratiu. Es tracta dels PUOSC concedits per a inversions durant l'any 2012, però la
Generalitat a finals de 2011 va dir que els PUOSC els traslladava al 2013, per tant continuen
vigents, però no es preveuen en el pressupost de 2013, perquè venien de pressupostos
anteriors i continuen vigents. Durant 2013 cal la possibilitat de fer el pressupost i el projecte
de Cal Jardiner i l'aparcament del CAP. No és que s'hagi desaprofitat, sinó que són
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pressupostos diferents.
Afegeix que a l'aparcament del CAP hi ha uns 170.000 €, dels quals l'Ajuntament aporta uns
70.000 € i la diferència és un préstec del PUOSC.
La presidència indica que hi ha un document aclaridor, ja que el PAM està fet abans del
pressupost i es veu en el full d'inversions 2011-2012-2013, estava el nou institut al 2012, el
Barri del Raval al 2012, l'aparcament, Institut Torre Malla, la primera fase de l'avinguda
d'Espanya al 2012; i al 2013 l'aparcament del CAP.
Les inversions estan molt pautades i les que depenen d'alguna subvenció no les han previst
perquè no saben si les podran executar. Reitera que si consulten el document del PAM
surten les inversions.
El senyor Juzgado indica que el motiu és aquest. Si continuen tenint la inseguretat i la
incertesa de quan cobraran la subvenció, potser posen les inversions en quarantena.
Respecte a la pregunta de CiU sobre els 151.000 €, creia que havia quedat contestada en el
Ple, però tornarà a contestar. Els 151.000 € de 2012 i de 2013 es destinaran al capítol IX, o
al capítol II i IV,que també ho permet, però el capítol IX que serà segurament al que
destinaran els imports per amortització de deute de préstec.
Quant al prec del NOPP sobre el contracte de l'empresa Trim, creu que és un tema que ja va
explicar, i que quan el senyor Folguera li tirava en cara una paraula que havia dit, intentarà
no repetir-la en la mesura que també se li posa fàcil repetir-la, però ha de dir que quan
expliquen els temes, i està per llei, i es torna a tirar en cara després de l'explicació, ho diu el
contracte i el que cal és consultar-lo i el contracte diu que és per dos anys, més dos anys de
pròrroga. Es van fer dos anys que vencien i que han vençut i una pròrroga per un any. Tal
com va explicar la podien haver fet per dos anys, però l'han fet per un i separa el que és la
pròrroga, acollida a llei i que és el que diu el contracte quan es va treure, i per tant no queda
ningú amb indefensió, i l'altre qüestió ja ho va explicar que era per millorar el servei. Potser a
vostè no li preocupa aquest any, però l'any passat no parava de dir que com estava el poble,
els carrers, les fulles, que la gent cauria, que no es feia bé la feina, etc.
Aquest any l'equip de govern ha volgut millorar el servei i abans de Nadal tal com va explicar
a la Comissió Informativa s'havia acabat l'esporga. Tot el gran problema que hi havia, perquè
Parets és un poble amb més de 7.000 arbres i quan arriba la tardor les fulles cauen i aquest
any s'ha escursat el període per millorar el servei i que els ciutadans tinguin menys
problemes per aquesta causa, alhora i indirectament comporta que no es podia portar a
terme amb el mateix equip que tenia l'empresa pel mateix contracte i la proposta de
l'Ajuntament va ser la de dos equips més. Han treballat tres equips diferents per donar el
servei i els dos equips més han comportat la contractació de personal per un període de
temps i avui dels que van contractar, un s'ha convertit en fix i se l'han quedat. Estan contents
perquè tots eren gent de Parets. A més a més l'Ajuntament ha generat que treballin més
persones que estaven a l'atur. L'equip de govern se n'alegra també d'aquest fet, encara que
aquest no era el motiu, sinó el que ha explicat abans, però de rebot ha sorgit això, i a més
un dels treballadors ha quedat en plantilla.
El senyor Juzgado reitera que es volia millorar el servei, que puja 21.000 €. També se li
oblida a la senyora Martí la informació que li van donar, de la negociació té l'esmentat
import, però en compensació no aplica l'IVA, que no són 21.000 €, sinó uns 14.000 € que
s'incrementen. Ho explica perquè ho han de dir tot i si no ha de dir la paraula que li han dit
que no digui, han de ser tots seriosos a l'hora de fer les exposicions.
Pren la paraula la presidència i respecte al prec sobre la Cavalcada de Reis explica que la
regidora ja fa uns quants mesos que va proposar algunes possibilitats que van en la línia del
que comentava la portaveu del NOPP i ha de dir que sí que es veritat que es troben amb els
mateixos problemes que en el moment del canvi. Problemes com que la previsió de dir el
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temps no és a l'hora de l'aplicatiu real tan senzill. Els problemes que hi havia eren dos. Un
és l'horari, que es va solucionar, però el segon que és el tema de la temperatura és cert que
si no van tan tard es planteja la possibilitat de poder-lo fer a la plaça. Creu que tots
pràcticament poden coincidir que l'entorn de la plaça és més adequat per a un dia com
aquest i inclús s'ha valorat la possibilitat en el moment que es van fer els arranjaments de
l'entorn de la plaça. La possibilitat d'entrar pel carrer Sant Antoni, tenint en compte el tema
de les escales de la Cooperativa. Hi ha diferents possibilitats i no les descarten, però
continua havent un handicap i s'ha de trobar una solució sobre com es podria portar a terme
sense haver de pressupostar el doble, fet que l'Ajuntament no es pot permetre. No poden
tenir per si de cas el pavelló, perquè el pavelló per si de cas significa molt. No sap si amb
una predicció del temps molt acurada, és a dir estan mirant possibilitats i seria maco que els
propers Reis arribessin a la plaça i creu que és un fet que a tothom li agradaria i si des de la
Regidoria s'aconsegueixen solucionar els problemes que generen incertesa, probablement
podrà ser. Estaria bé.
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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