Secretaria General
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Sessió núm.: PLE2013/10
Caràcter: extraordinari
Data: 19 de desembre de 2013
Horari: 19:00 h a 20:00 h
Lloc: Sala Ple

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

Excusen la seva absència:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Acordar, si procedeix, la dissolució del Patronat Municipal d'Ensenyament, amb
efectes de l'1 de gener de 2014, i la subrogació dels seus drets i obligacions amb
l'Ajuntament.
3. Acordar, si correspon, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de
personal de l'exercici 2014, integrat pel pressupost de la pròpia corporació i la
societat municipal HabitaParets, SL.
4. Aprovar, si escau, el conveni de Cooperació per a l'execució del Projecte de suport a
l'emprenedoria.
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ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
5. Aprovar, si procedeix, el conveni de subministrament d'aigua en alta de Parets del
Vallès.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'acta del dia 28 de novembre de 2013.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Acordar, si procedeix, la dissolució del Patronat Municipal d'Ensenyament, amb
efectes de l'1 de gener de 2014, i la subrogació dels seus drets i obligacions amb
l'Ajuntament
La presidència indica que tal com han tractat en la Comissió Informativa i en les diferents
converses mantingudes amb els grups municipals, aquesta és una proposta que es presenta
amb l'objectiu d'ajustar el Patronat a la realitat actual.
La seva gestió interna la realitzen els diferents serveis de l'Ajuntament i per una unitat de
criteri i simplificació administrativa en la gestió i optimització de recursos i de gestió i més
enllà d'altres temes més tècnics, com els ratis econòmics. Tenint en compte que el
pressupost de l'Ajuntament estaria més unificat seria adequada la dissolució del Patronat i
que tots els drets i les obligacions se subroguin a l'Ajuntament.
La regidora d'Educació ha parlat sobre la proposta amb les diferents direccions dels centres,
amb el Comitè d'Empresa per comentar la seva idoneïtat i una vegada vist el posicionament
favorable de totes les parts, es proposa la dissolució i la subrogació a l'Ajuntament perquè el
Patronat passi a formar part de la corporació de manera més real. Abans era com a gestió i
ara de manera més real.
Tots els grups voten a favor. Per tant,
Exposició i descripció de fets
Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió de 7 febrer de 1992 va aprovar definitivament la
creació de l'Organisme Autònom Local denominat Patronat Municipal d'Ensenyament de Parets
del Vallès, i els seus Estatuts, el qual es troba inscrit en el Registre d'Entitats Locals de
Catalunya.
Atès que consten adscrit al Patronat Municipal d'Ensenyament els edificis dels serveis públics
de les escoles bressol municipal, l'Escola municipal de Música, i l'Escola municipal Pau Vila, i
els treballadors i treballadores que consten en la plantilla de personal.
Atès que l'objecte del Patronat era assumir el servei de coordinació, gestió, conservació i
manteniment de totes les activitats i centres o establiments educatius.
Vist que per tal de millorar en l'eficiència i en la gestió dels serveis públics municipals,
simplificant la gestió administrativa i dotant-la d'unitat de criteri es considera adient la gestió
d'aquests serveis públics d'ensenyament, de manera directa per la mateixa organització
indiferenciada de l'ens local.
Vist el que disposa l'article 208 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals en relació amb l'extinció dels organismes
autònoms locals, quan es consideri convenient un altre modalitat de gestió del servei, i el que
disposa l'article 209 en relació als efectes de l'extinció.
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Vist que la proposta d'extinció del Patronat Municipal d'Ensenyament ha estat comunicada a
les Direccions dels Centres municipals, a les organitzacions representatives dels treballadors
del Patronat Municipal d'Ensenyament i a la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de
Parets del Vallès.
Vist el que disposen l'article 29 i 30 dels Estatuts del Patronat Municipal d'Ensenyament en
relació a la seva dissolució.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1. Acordar l'extinció del Patronat Municipal d'Ensenyament de Parets del Vallès, amb efectes
d'1 de gener de 2014, per tal de gestionar els serveis públics d'ensenyament de manera directa
per part de l'Ajuntament de Parets del Vallès.
2. Incorporar al patrimoni de l'Ajuntament de Parets del Vallès, com a successor universal, els
drets i les obligacions del Patronat Municipal d'Ensenyament de Parets del Vallès, i adscriure al
patrimoni de l'Ajuntament els seus béns de servei públic.
3. Facultar a l'alcalde president de la corporació per dur a terme els actes necessaris per fer
efectiu el present acord, i la subrogació de l'Ajuntament de Parets del Vallès en els drets i les
obligacions del Patronat Municipal d'Ensenyament.
4. Donar compte del present acord i el seu seguiment en el Consell Escolar Municipal i
notificar el present acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als
Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme Vallès Oriental, a la Direcció General
d'Administració Local, a les entitats proveïdores de serveis del Patronat Municipal
d'Ensenyament, i a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i a altres
entitats i persones que es consideri necessari per garantir la subrogació dels drets, i les
obligacions.
3. Acordar, si correspon, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de
personal de l'exercici 2014, integrat pel pressupost de la pròpia corporació i la
societat municipal HabitaParets, SL
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i abans d'exposar el punt, vol fer un
reconeixement a totes les forces polítiques que han acceptat l'oferiment de l'equip de govern
de participar en l'elaboració dels pressupostos.
En els pressupostos d'enguany, per primer cop en molts anys recullen propostes de tots els
partits. Algunes d'aquestes s'han recollit en el document, les que s'han pogut quantificar i
d'altres que no ha estat possible passar-les a números igualment han agafat el compromís
de treballar-les al llarg de l'any.
El senyor Juzgado comença a explicar el pressupost de la Societat Municipal HabitaParets.
Referent al pressupost de la societat, té uns ingressos previstos de 147.524,78 € i unes
despeses pel mateix import per equilibrar el pressupost, i preveu la funció del servei local
d'habitatge, tal com s'ha explicat àmpliament en la Junta General que ha tingut lloc abans
del Ple.
El petit increment respecte a l'any anterior ve donat per la voluntat de dotar a la societat de
majors serveis i com un instrument de gestió per al desenvolupament del sostre, que
l'Ajuntament té a la zona Iveco.
Quant al pressupost consolidat de l'Ajuntament i el Patronat d'Ensenyament puja un total de
22.269.937,61 €, tant d'ingressos com de despeses. A partir d'ara només de l'Ajuntament,
amb inversions incloses.
L'increment d'ingressos sobre el 2013, sense les inversions, és de 644.000 €. L'import és per
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la forma de càlcul indicat pel govern sobre drets reconeguts, que varia de com es va
efectuar l'any passat i l'increment ve donat per una major participació dels fons de l'Estat i
uns majors ingressos previstos sobre l'IBI i l'IAE, que si bé ho han congelat a les
Ordenances en l'anterior Ple, es preveuen uns increments per altes de l'IBI i de l'IAE. Encara
que els majors ingressos s'han de quadrar amb les despeses, si a finals d'any no es generen
els ingressos previstos, l'Ajuntament ha dotat d'un fons de contingència per menys ingressos
de 300.000 €. S'incrementen per una banda, però sinó es compleix la previsió es preveu
tenir un fons de contingència per fer front a uns menors ingressos i una provisió de 200.000
€ per la liquidació de la Sentència amb l'adjudicatari de la UP5, si bé en cas que aquesta
part es donés, es compensaria girant la part corresponent als propietaris.
Les prioritats en les quals han centrat la valoració del pressupost continuen sent l'ocupació,
l'atenció directa social i mantenir l'aposta per l'educació.
Referent a l'educació han augmentat la partida destinada a plans d'ocupació en un 16,7%,
que passa de 300.000 € a 350.000 €.
Incrementen les subvencions per a forment de l'ocupació i resulta un percentatge d'un 40%, i
passa de 50.000 € a 70.000 €.
El senyor Juzgado passa a detallar les partides fruit del treball conjunt i les propostes dels
partits que conformen el plenari, majoritàriament totes elles són de caire social, i marquen
una diferència del present pressupost amb el de l'any anterior.
Les beques per escoles bressol, s'han incrementat un 250%, i passa de 15.000 € a 38.000
€.
Es crea una nova partida destinada a beques per a esportistes amb situació familiar amb
dificultats econòmiques, per un import de 4.000 €.
També es crea una nova partida que es destina a beques per sortides, material escolar i
llibres, amb un import de 10.000 €.
S'assignen 30.000 € a beques per menjadors escolars
Dins del programa d'atenció directa, s'obre una nova línia d'ajuts de suport a l'anomenada
pobresa energètica i es destina a aquelles persones que travessen dificultats econòmiques i
que en època d'hivern no poden posar en marxa la calefacció, per falta de recursos
econòmics. La partida es dota amb un increment de 12.000 €.
També s'incrementa la partida de les targetes del bus urbà pels jubilats, que s'augmenta
amb un 8,75%.
S'obre una nova línia de subvenció per a la rehabilitació d'edificis catalogats dins del
patrimoni de l'Ajuntament amb una nova aportació de 12.000 €.
Dintre del programa d'urbanisme, en la partida d'estudis i treballs tècnics es preveu una
quantitat per a la redacció d'un projecte per a la reparació de la coberta de la masia de Can
Cot.
En el programa de medi ambient, la partida de treballs tècnics s'incrementa per encarregar
un projecte sobre el riu Tenes, amb uns 3.000 €, si bé existeix la possibilitat de trobar ajuts
d'altres administracions com ja es va comentar a la Comissió Informativa.
El pressupost d'inversions per al 2014 és d'1.674.891,51 € dels quals 225.000 € es
finançaran amb ordinari i la resta via préstec.
L'Ajuntament ha sol·licitat subvencions a la Generalitat i al PUOSC. En cas que es
concedeixin alguna, es podria reduir l'import a l'hora de demanar el préstec.
El nivell d'endeutament de l'Ajuntament és de 59,02%, inclòs el nou préstec. El màxim
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
4/32

Secretaria General
permès per l'Estat és del 75%.
La voluntat de l'equip de govern és reduir deute i destinar recursos per amortitzar deute com
es va fer durant el 2013.
El senyor Juzgado relaciona algunes de les principals inversions per al 2014, com la
transformació de l'avinguda d'Espanya, l'ampliació de l'aparcament del Parc Fluvial, la
urbanització del carrer Lepant, la construcció d'horts urbans i la creació d'una anella o
alguna cosa similar de carril bici per tot el municipi que permeti la mobilitat en bicicleta per
dintre de Parets.
Al 2014 encara s'executaran obres amb càrrec al pressupost de 2013, com per exemple el
cobriment de la pista de Can Butjosa i la transformació del carrer la Mina i la plaça Doctor
Trueta.
El que ha explicat és el resum de totes les aportacions que s'han recollit en un treball conjunt
amb la resta de grups.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el pressupost té una
quantitat elevada amb 22.000.000 €. Són bastants diners i suposa que cada paretà cobrarà i
pagarà 1.000 €. És una quantitat important.
El NOPP valora positivament que l'equip de govern convidés tots els grups, els quals han
acceptat la possibilitat de presentar propostes i d'incorporar-les. És una bona notícia per
tots, perquè tots els grups tenen en els seus programes propostes interessants, que
segurament sumen en tots els casos, que no pas resten.
Pel que fa a les incorporacions produïdes, les propostes presentades pel NOPP, s'han
intentat recollir, fet que valoren positivament, encara que des del punt de vista quantitatiu,
potser no és gaire important, però si hi ha la voluntat durant el 2014, es poden desenvolupar.
En resum el seu grup va insistir en quatre apartats, els més destacats són els plans
d'ocupació, ja que vista la situació actual és molt important. S'ha incrementat la quantitat.
Tot el tema de serveis socials, mantenir el que hi ha i totes les partides s'han incrementat.
La coberta de Can Cot i com a proposta que el NOPP valora molt important, no només per al
pressupost de 2014, sinó de cara al futur, que ha de marcar una estratègia local és el tema
del projecte de millora i condicionament el riu Tenes. Aquest ha de ser un projecte de futur i
han de col·laborar-hi tots per realitzar el màxim d'aportacions, perquè amb tota seguretat
millorarà la qualitat de vida dels ciutadans del municipi.
Malgrat l'exposat, el NOPP té algunes discrepàncies, les quals han manifestat en altres
moments del pressupost, i que continuen vigents, com el tema del préstec, ja que el seu
grup ha manifestat moltes vegades que s'hauria de fer un major esforç, en el sentit de
finançar obres a partir dels recursos propis i no sempre tirar de préstec. Aquesta és una
política que s'hauria de corregir i no es corregeix, sinó que aquest any s'incrementa la
partida de préstecs i es passa d'1.450.000 €, independentment que les finances municipals
ho permetin, però no vol dir que sigui el millor.
Una altra discrepància, que han manifestat reiteradament és el tema d'HabitaParets, ja que
ha perdut el seu contingut principal atesa la situació, atès que els seus objectius inicials en
el moment de la seva creació i malgrat que hi ha un pressupost de capital i un d'explotació,
el pressupost d'explotació amb 147.000 €, és el personal amb un 76% i lloguers amb un
12% i és clar tot amb aportació de l'Ajuntament. Ja s'han manifestat aquí diverses coses,
però és una societat que si avui no es canvien els objectius, no té possibilitats de continuar i
més quan avui el Ple en el punt anterior ha acordat la dissolució del Patronat, anant a la
política de reducció d'organismes. Si està justificada o pot estar justificada la supressió del
Patronat, el NOPP creu que encara ho està més la dissolució d'HabitaParets, a no ser que
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es canviïn totalment els objectius de la societat a través de gestionar un altre tipus de
serveis.
La senyora Martí continua explicant que una tercera discrepància que el seu grup ja ha
manifestat altres vegades, és el tema de Vallès Visió, pel seu cost i no per l'interès que pugui
tenir, ja que es fa difícil mantenir Vallès Visió perquè el cost és molt elevat i s'hauria de
buscar associar-se per realitzar una única televisió comarcal, ja que Vallés Visió té molt poca
viabilitat.
En el pressupost s'inclou una partida de 46.000 € en relació amb el pagament de l'IVA de
l'any 2011 i 2012, i la partida pròpia de funcionament en 105.000 €, que suposen que al llarg
de l'any s'haurà d'incrementar, i suposarà tancar l'exercici pressupostari amb un cost de
200.000 €, perquè 46.000 € són d'IVA, que s'arrosseguen, quan l'Ajuntament destina
350.000 € a plans d'ocupació i tots valoren que és una xifra important i positiva, si es
compara amb la partida de Vallès Visió al voltant de 200.000 €, encara que en el pressupost
figuren 150.000 €, els imports s'acosten molt i els temes són molt diferents, ja que l'ocupació
és un tema amb un impacte social molt fort.
El NOPP respecta el fet que s'hagin incorporat algunes propostes, però com mantenen les
discrepàncies esmentades, el vot del seu grup és d'abstenció.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que d'acord amb l'experiència
de l'any passat en què es van aprovar les Ordenances i no es van acabar d'entendre en el
pressupost, aquesta experiència els ha servit enguany per establir un bon clima de treball i
d'entesa.
CiU agraeix amb tota sinceritat la invitació de l'equip de govern per treballar els
pressupostos i agraeix la predisposició i la receptivitat que han tingut les propostes del seu
grup. És un fet molt important i per aquest motiu ho posen de manifest, abans que res i per
damunt de tot.
Centrant-se en el pressupost d'aquest any faran algunes valoracions sense entrar a detallar
partides concretes.
Com a primera valoració, fa constar que es passa d'un pressupost de 19.500.000 € a uns
22.000.000 €. L'augment d'ingressos no ve per la via d'impostos, ja que les Ordenances es
congele, sinó que els ingressos venen d'altres vies.
L'augment de gairebé 3.000.000 € d'ingressos més es gastaran bàsicament en polítiques
socials, ensenyament i en promoció econòmica. Són tres eixos fonamentals per a CiU a
l'igual que per a l'equip de govern, els quals tenen incidència directa en la ciutadania, fet que
CiU valora molt positivament.
El senyor Martín continua exposant que a CiU li hagués agradat que separar el pressupost
de l'Ajuntament del pressupost d'HabitaParets, perquè el seu grup no està d'acord amb
l'esmentada societat municipal i per temes jurídics o econòmics o els dos alhora
malauradament no ha pogut ser i avui es vota un sol pressupost.
Les aportacions efectuades per CiU s'han prioritzat en dues direccions, una en política social
i l'altra en l'optimització de la gestió, com les beques esportives, que és incloure la partida
pressupostària per les entitats, que pal·liïn una mica a les famílies que han de fer front a les
quotes; les beques de menjador, que s'inclou la partida pressupostària i es dota
econòmicament. La dotació econòmica corre a càrrec de l'equip de govern; una altra
proposta va ser posar límit de despesa en la contractació directa d'obres i serveis, que es
limita a un import econòmic, que tampoc van posar cap xifra concreta, ni limitació o també a
una adjudicació anual, perquè així les adjudicacions es repartiran entre més empreses i
autònoms del poble, de manera que hi ha més rotació i es reparteix entre tots.
Una altra proposta és que els plans d'ocupació es lliguessin a formació, o sigui deixar
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d'entendre el pla d'ocupació com si fos alguna cosa subsidiària i dotar-lo més de contingut i
alhora que realitzen el pla d'ocupació també es formen i més endavant aquestes persones
els serà més fàcil o tindran més possibilitats d'inserir-se en el mercat laboral.
La darrera proposta és dotar de projectes i de pressupost a l'empresa municipal
HabitaParets, i sinó podia ser ni una cosa ni una altra, doncs liquidar la societat.
Les quatres primeres propostes han quedat recollides, i l'entesa ha estat molt bona, però el
problema ha estat l'última proposta. Si avui només s'aprovés el pressupost de l'Ajuntament,
CiU donaria el seu vot favorable, el problema és que amb HabitaParets CiU no comulga. És
una empresa amb un pressupost petit dins del global dels 22.000.000 €, però com a
empresa municipal hauria de tenir autonomia. Afegeix que l'Ajuntament ha absorbit el
Patronat, perquè no funcionava com a òrgan autònom.
HabitaParets tampoc té aquesta manera de funcionar. S'ha comentat que hi ha idees de
futur, projectes a curt termini. Hi ha una empresa auditora, que valora la possibilitat que
realment sigui una empresa que tingui viabilitat o una raó de ser.
CiU és conscient que no donar un sí a tot el pressupost és una qüestió de dies, un problema
de dates, perquè segurament si el Ple tingués lloc d'aquí a un mes tindrien tota la informació
al respecte de la societat i segons com acabés esdevenint el vot seria favorable, perquè si
l'empresa tingués un projecte a tres anys vista, un pressupost, i sobretot una persona amb
caire empresarial i gerencial, especialista en aquests temes, CiU ho veuria amb bons ulls,
però aquests fets tampoc es donen. No entrarà a discutir el pressupost d'HabitaParets per
mantenir l'estructura. Com saben que és un problema de dates, que no acaben de valorar,
no s'allargaran.
El portaveu de CiU torna a agrair la invitació a treballar. Han treballat gustosament i
lamentant-t'ho molt el vot és d'abstenció.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i agraeix el fet que l'equip de govern
els hagi cridat per parlar i discutir el pressupost i fer les seves aportacions.
Un dels neguits més importants del seu grup és que es poguessin no només mantenir, sinó
augmentar les partides de benestar social, ja que la situació és molt complicada, per aquest
motiu es van abstenir en les Ordenances fiscals. Va ser l'únic grup que es va abstenir,
tement que això comportés en una congelació de la partida. Veuen amb molt de gust que la
partida realment s'ha incrementat, fet que és important tenir-lo present.
Manifesta que hi ha hagut conversa, diàleg, mà estesa, i voluntat de col·laborar-hi, aquesta
és la imatge que s'ha de donar al ciutadà, que realment són tots que ajuden en la mesura
que poden a millorar la qualitat de vida del ciutadà i del municipi i amb aquesta voluntat s'hi
ha aconseguit i creu que tots han d'estar satisfets i contents d'haver arribat a un pressupost
com al que s'ha arribat avui, que és el document més important de l'any. Amb aquest
consens i amb aquesta bona maror que hi ha avui aquí, que normalment és difícil de trobar,
per aquest motiu s'han de congratular.
Quan l'equip de govern els va cridar per parlar, ICV va fer la carta al Reis, i els ha portat
algunes coses i altres no, perquè segurament no podia ser.
Ara realitzarà un repàs de les propostes del seu grup. Van coincidir amb les beques de
menjador, ja que és un tema important i tenint en compte que el Consell Escolar els directors
i les directores de les escoles, que es troben amb nens a Parets amb mancances a nivell
nutricional. Sembla que Parets hagi d'estar per sobre d'aquests problemes, però la realitat
és que hi ha gent que pateix i que ho passa malament, i les beques de menjador són
importants, tenint en compte que l'any passat el Consell Comarcal va reduir la partida i es va
quedar en 15.000 €. El seu grup va reclamar que en el pressupost de l'any passat s'ampliés
l'import, però no es va tenir en compte i aquest amb any amb la petició presentada, s'ha
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incrementat en 30.000 €. Estan contents amb l'aportació realitzada.
Una altra de les qüestions que havien comentat és la dificultat de les persones aturades per
tenir accés a l'esport i a activitats culturals al municipi. Han vist amb satisfacció que s'ha
buscat una partida de beques esportives per cobrir el fet que la gent que està en atur, i no es
pot permetre que hi hagi nens i nenes, que quedin aïllats del seu sector social, de la seva
interrelació social, que és importantíssima, pel fet que el seu pare o la seva mare estiguin a
l'atur i no tinguin recursos. És important aquesta partida.
L'equip de govern va oferir la possibilitat de tirar endavant un projecte, que ICV va presentar,
que és projecte d'horts urbans, el qual va tenir una bona acollida i suposa que per aquest
motiu l'equip de govern considera que és un equipament que potser interessant. ICV
considera que sí que és interessant, ja que té un cost moderat pel que és un equipament
d'aquest interès, pot aportar un centre una mica diferent dels equipaments del municipi. Es
pot portar a terme, perquè hi ha recursos per fer-lo. S'hi ha destinat 55.000 € i el seu grup
està molt content que hagi estat així, perquè en definitiva els ciutadans veuran que hi ha
unes altres activitats a desenvolupar a part de qüestions esportives i equipaments. Aquest
equipament el veuen amb molta il·lusió, i demana que si es tira endavant que siguin
respectuosos amb el projecte presentat, que intentin ser el més fidel possible a les
propostes presentades, que estan molt bé especificades al projecte i a partir d'aquí també es
congratulen d'aquesta qüestió.
Hi ha una partida especialment simbòlica que els ha fet sentir especialment bé, que és la
qüestió de la pobresa energètica. ICV va comentar la possibilitat que hi hagués una partida
molt clara de l'accés de la gent en cas que tinguin dificultats econòmiques per pagar els
rebuts d'aigua, gas i llum. Que la gent sàpiga que a Parets ningú s'ha de quedar sense tenir
aquests tipus de serveis bàsics per tothom. Els consta que hi ha persones que ara ho estan
passant malament, no només per passar fred, sinó per altres qüestions, com per dutxar-se, i
altres temes bàsics, per aquest motiu la partida de 12.000 € és especialment important per
al seu grup i la tenen en una molt bona valoració que s'hagi tingut en compte i més si es té
en compte que segons notícies d'avui mateix es preveu un increment del rebut al voltant de
l'11% al mes de gener. Es parla de gairebé un 80% d'augment del rebut de la llum en un any.
És brutal i aquest fet suposa que molta gent es quedarà fora del servei, per això estan
contents que aquesta partida s'hagi inclòs.
ICV va presentar una altra demanda. La deixa aquí perquè creu que és important i té a
veure amb el Consell Escolar, el qual va tenir lloc la setmana passada. Seria interessant
plantejar-se la proposta que hi hagués una escola pública d'anglès al municipi, perquè les
escoles d'anglès oficials han incrementat les taxes en un 55% i per aquest motiu molta gent
no tindrà accés a aquest tipus d'aprenentatge, però al marge d'això, valoren el fet que
l'accés a la universitat serà obligatori tenir el Firts Certificate que no és un certificat menor i
que requereix un cert nivell d'anglès.
És important oferir un aula d'anglès a Parets a la canalla que no té recursos i es queden fora
de tenir possibilitats d'estudiar. L'anglès és important i la canalla ha de tenir accés a dominar
l'idioma. És una proposta que va presentar el seu grup, la qual no s'ha recollit i ho diu al Ple,
perquè té més importància del que sembla.
ICV ha estat molt clar cada any amb el tema del pressupost, que és el document més
important de l'any, però el pressupost no és només la seva aprovació, sinó la seva execució i
aquesta execució no serà possible que la porti a terme l'oposició, perquè no poden executarlo. Durant l'any es produeixen canvis de partides i a part d'això parlen de diners i fer-se
responsables d'un pressupost com aquest i votar-lo a favor és complicat. És coherent la
reflexió que ha fet.
ICV ha discutit moltes vegades el tema de Vallès Visió, ja que és una partida que els fa mal
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a la vista, perquè la situació és la que és i quan van parlar del tema de la pobresa
energètica, l'alcalde va deixar caure que hi havia gent que anava a la piscina a demanar que
els seus fills es puguin dutxar, perquè a casa no ho poden fer. No vol fer demagògia amb el
tema, però per una família que no pugui dutxar els seus fills, sense una beca de menjador, ja
no justifica el fet d'invertir 150.000 € en Vallès Visió. Ara no. Saben de les virtuts del que és
una televisió, tots voldrien tenir-ne una de potent i sempre es bo que les activitats que es
realitzen al poble es visualitzin, però davant d'aquesta realitat social i de la dificultat tan gran
que passa la gent, destinar una partida de 150.000 € a Vallès Visió, sinó és més tal com s'ha
comentat, fa mal a la vista i ICV no està gens d'acord amb la situació.
El senyor Folguera continua exposant que l'equip de govern torna a endeutar-se amb un
préstec d'1.450.000 €. Ja saben l'opinió que té el seu grup al respecte. Són 300.000 € més
d'interessos que tocarà pagar aquest any. Quantes coses es podrien fer amb els esmentats
interessos. Han d'anar alimentat a la banca constantment perquè han de fer coses. Li
sembla que el camí no és aquest. Ho han dit diverses vegades i l'únic que vol reflectir és la
seva postura i la seva postura és que li hagués agradat molt votar a favor i ho diu
francament. Si la partida de Vallès Visió no s'inclogués, perquè la realitat és la que hi ha i és
molt dura, ICV votaria a favor.
El seu grup no gestionarà el pressupost, i es pot fer un esforç sempre i quan no hi hagi
partides que clarament no s'ajusten a la realitat del que passa al municipi, pels motius
exposats ICV s'absté en l'aprovació dels pressupostos, entenent que la participació del seu
grup s'ajusta perfectament al que va dir la ciutadania en els processos participatius, que
volien més feina, més inversió en educació i en benestar social.
Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que el seu grup està molt
satisfet perquè el pressupost ha confeccionat entre l'equip de govern i l'oposició. Des de la
seva posició com a equip de govern van oferir col·laboració i aportació, i que l'oposició l'hagi
rebut bé i hagin presentat aportacions i que aquestes les hagin incorporat, és una enveja de
Ple, molts municipis ja voldrien fer un Ple de pressupostos, en què les intervencions amb
unes formes molt cordials i en general tots estan bastant d'acord, discrepant amb alguns
temes, és evident, però el seu grup està molt satisfet i votarà a favor del pressupost, ja que
és un pressupost que en la seva majoria es destina a les tres línies que ja han comentat
abans, d'àmbit social, educatiu i de formació ocupacional i de plans d'ocupació.
Han d'estar orgullosos del fet que Parets és el municipi de la comarca que més plans
d'ocupació ha tret i de ben segur i per la línia que es porta aquest, Parets serà el municipi
que més plans d'ocupació traurà. És un fet importantíssim i que els deixa en molt bon lloc i
queda clara la implicació de Parets en la formació ocupacional i en la preocupació per la
gent aturada.
És important dir que Parets és un Ajuntament sanejat, pocs ho poden dir, i com Ajuntament
sanejat tenen la sort de poder invertir una petita part del pressupost amb tranquil·litat, és
cert, perquè com ha dit abans, els diners es destinen al que realment la gent necessita, i
poden fer inversions amb solvència.
No fa gaire es van aprovar les Ordenances sense augmentar la pressió fiscal als ciutadans, i
l'equip de govern ha pogut incrementar les partides pressupostàries sense augmentar la
pressió fiscal als ciutadans, o sigui que és un pressupost més que solidari. Pels motius
exposats el PP vota a favor.
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i indica que l'oposició coincideix
amb els temes d'endeutament, HabitaParets i Vallès Visió.
Respecte l'endeutament, si s'observa la seva trajectòria es veu que es redueix i la previsió al
tancament del 2014 serà d'un 59%, a expenses d'amortitzar, bastant menys que l'any
passat, tenint en compte que enguany es comptabilitza com endeutament la inversió del
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contracte de ESSE. Si no es tingués en compte, el percentatge d'endeutament encara
baixaria més.
La previsió de 12.000.000 € d'endeutament a 10.000.000 €, amb la previsió del contracte
amb ESSE, sinó estigués el contracte, es passaria d'11.200.000 € a 9.300.000 €, sense tenir
en compte que es pugui amortitzar durant l'any que ve, durant el 2014, i sí en canvi si
s'inclou el que es preveu de demanar de préstec.
La trajectòria s'està fent i es redueix l'endeutament. Hi ha una forta aposta per reduir-lo i
repeteix que respecte al préstec, si enlloc de demanar un préstec per a inversions, deixessin
utilitzar el romanent de tresoreria, l'endeutament no creixeria. De moment els obliguen, i sinó
s'aprova res diferent a finals d'any obliguen a amortitzar un préstec i després a demanar un
altre, que a vegades potser rocambolesc, perquè han d'amortitzar a un tipus d'interès més
baix al que actualment obtindrien el nou. Afegeix que es manté l'equilibri, i que no tiren la
casa per la finestra.
Pel que fa al tema d'HabitaParets, explica que no pot dir res més del que ja s'ha dit, i és un
tema de confiança. Si en aquests moments han arribat on s'ha arribat amb els pressupostos,
amb el qual han treballat conjuntament, els grups han participat i l'equip de govern ha fet
l'esforç de recollir les aportacions i conjuntament han arribat a un acord basat en la
confiança, que és el que sortia en totes les converses i en les reunions de treball que han
mantingut. Creu que aquí manca la confiança per part de l'oposició, perquè l'equip de govern
ha explicat el tema. De totes formes estan en la bona línia i han de donar un pas més en la
confiança, en la confiança que els tingui l'oposició a l'equip de govern, en aquest cas.
Quant a Vallès Visió, explica que el cost no s'incrementa, sinó que és el mateix de l'any
passat. És cert que hi ha una partida d'IVA que ve donada per una sentència negativa contra
el tema de l'IVA amb Hisenda. Aquestes coses a vegades passen. L'Ajuntament al 2012 va
tenir una sentència favorable amb Hisenda i els va retornar uns 500.000 €. A vegades les
administracions encerten i a vegades guanya l'altra. En aquest cas s'ha de pagar per una
sentència sobre els dos anys anteriors, 2011, 2012, però això no vol dir que sigui un
increment. La partida destinada a Vallès Visió continua sent la mateixa.
S'ha començat un bon camí, en què s'han de polir algunes qüestions, que no acaben
d'encaixar, però caure en la temptació novament de dir que la partida de Vallès Visió es
podia destinar a plans d'ocupació, personalment no li sembla just. Altres coses es podrien fer
i destinar-les totes a aquest tema, però separaria el destí dels diners, perquè no és just ni
pels treballadors de la casa tancar Vallès Visió, ja que vol dir posar al carrer tota la seva
plantilla. L'import més elevat de la televisió són les nòmines, el personal.
S'ha de pensar el tema, perquè a vegades dient que s'estalvia i que es pot fer i no es pensa
en els danys col·laterals si es tanca Vallès Visió, perquè hi ha uns professionals que es
guanyen la vida a través de la televisió.
Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i vol aclarir que el seu grup no ha dit que els
diners de Vallès Visió es destinin a plans d'ocupació, sinó que ha dit que si es comparen les
dues xifres, probablement acabaran el pressupost de l'any destinant 200.000 € a Vallès
Visió. De moment s'aprova una partida amb 150.000 €, però probablement s'acabarà en
200.000 €. Si es destinen 350.000 € a plans d'ocupació i 200.000 € a Vallès Visió, ha dit que
les xifres són molt semblants i el problema dels plans d'ocupació és molt gros, molt
important i molt transcendent.
El NOPP no creu que s'hagi d'acomiadar ningú de Vallès Visió, i si s'ha d'acomiadar no sap
quina via s'ha de seguir, però en tot cas el que seria bo seria fer una televisió comarcal, és a
dir mirar d'associar-se amb la televisió de Granollers i intentar fer una televisió única, perquè
no són tan rics com per mantenir tantes televisions i no ha dit que els diners d'un lloc passin
a un altre, sinó que establia una comparació respecte a què les xifres són molt similars quan
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els problemes són molt diferents.
Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i comenta que quan el regidor d'Hisenda
parlava de Vallès Visió el mirava a ell, i CiU no ha dit res sobre Vallès Visió.
D'altra banda, el poquet que ha faltat d'entesa no ha estat una qüestió de confiança, sinó
una qüestió de temps.
Pren la paraula la presidència i manifesta que s'ha donat un pas importantíssim en aquest
pressupost. No parlarà de cap partida, ni de res en concret, perquè és normal que moltes
vegades al final el detall estigui en les coses amb les quals no hi ha acord, però
probablement el Ple duraria tres hores més si haguessin de parlar de tot amb el sí que estan
d'acord i el fet ha quedat visualitzat en aquest punt del Ple que és el més important.
Personalment i com a representant de l'Ajuntament agraeix la disposició clara que hi ha
hagut per part de tots els grups. El treball conjunt ha donat el seu fruit i aquest fet s'ha de
traduir en un agraïment. Les paraules més enllà dels diferents punts, amb més o menys
coincidència, els tres grups i el NOPP han parlat d'una proposta rebuda i que és un bon pas;
CiU sobre que s'ha generat un bon clima de relació i entesa; ICV que hi ha hagut bona
voluntat i diàleg; creu que són paraules que amb el que es porta de legislatura no s'havia
generat l'escenari i creu que l'escenari aquest s'ha generat per mèrits de tots i el que
s'aconsegueix amb això és que hi hagi un únic beneficiari, que és el poble de Parets. Al final
els que surten beneficiats del diàleg i de l'entesa i del pas endavant són els veïns i les
veïnes, que fan que el pressupost sigui un pressupost del consistori, amb les aportacions de
tot el consistori, i la veritat que és d'agrair.
Si haguessin de posar percentatges, parlen d'un pressupost de 22.000.000 €, i tot i que
evidentment hi ha uns petits punts en què no hi ha acord, si ho miressin és una partida
insignificant dels 22.000.000 €, i això vol dir que els tres grans eixos han estat el diàleg
permanent entre l'equip de govern i la resta de formacions, que són els tres grans eixos
educació, foment de l'educació, desenvolupament econòmic, polítiques socials. És un
pressupost absolutament social i això és el que ha fet que probablement tots els grups vegin
amb bons ulls el gruix general del pressupost, i això ha fet que sigui el primer cop en
aquesta legislatura, que s'aprovi el pressupost sense cap vot en contra. S'ha de veure
sempre el got mig ple. Evidentment que el següent pas és intentar que el pressupost tingui
el major suport possible, perquè serà bo per al municipi i per tots, però creu que és
importantíssim, perquè han de recordar d'on venen i això significa que els passos que han
donat entre tots han fet que no hi hagi cap membre del consistori que hi estigui en contra, i
aquest fet és un pas importantíssim.
Per acabar indica que aquesta dinàmica ha de continuar. Ara s'han elaborat els
pressupostos, i com s'ha comentat abans, ara s'han de desenvolupar, i hi ha molts aspectes
cabdals del poble i la dinàmica de funcionament i d'elaboració del pressupost si
aconsegueixen traslladar-la a altres temes estratègics importants de Parets, serà una bona
praxis, és més, no és que aquesta dinàmica hagi de continuar, sinó que aquesta ha de ser la
dinàmica que s'estableixi entre els diferents grups del consistori i no ho diu des del punt de
vista de la ingenuïtat de dir que estaran d'acord amb tot, perquè és impossible, perquè si
estiguessin d'acord en tot serien un mateix grup i són diferents grups amb diferents
sensibilitats, però en els temes importants han demostrat que poden arribar a posar-se
d'acord i això és cabdal.
Probablement no els estaran escoltant de molts altres llocs, igual d'algun altre municipi sí,
però no va dirigit als municipis, sinó als dirigents més enllà de l'Administració Local, la qual
es posa tant en qüestió, si dirigents d'òrgans supramunicipals tinguessin la capacitat del que
han fet ells, que és buscar els punts de coincidència i no els de divergència, probablement
aspectes cabdals pel país funcionarien millor, per això és un clar exemple del que han fet
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per aplicar a tot el que fa referència al món públic. És una molt bona manera d'acabar l'any i
aquest pressupost s'ajusta al ciutadà del municipi. Avui el nombre màxim de ciutadans
veuran amb bons ulls el pressupost, perquè representa la majoria del poble.
Acaba amb l'agraïment per la predisposició i sobretot per la confiança manifestada, que són
els passos que acaben per arribar a més consensos, i si haguessin de fer una balança avui,
la balança és absolutament positiva. Avui han de sortir del plenari amb el clar convenciment
que han sortit molt millor que en qualsevol altre dels pressupostos que els mateixos
membres del plenari han pogut confeccionar en uns altres moments, i això s'ha produït
només per més diàleg, per més relació, per més entesa, per més confiança i per mirar de
parlar d'allò amb el que estan d'acord, i no només centrar-se amb allò amb el que no estan
d'acord. El més important és que s'aprova el 19 de desembre, que és un fet positiu que
suposa que el pressupost estarà actiu abans que el de l'any passat, que es va aprovar amb
més tardança.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 9 (PSC, PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (NOPP, CIU, ICV)
Per tant 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,
Vist l’informe d’Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2014,
integrat pel pressupost de la pròpia Corporació i de la societat municipal HabitaParets SL,
segons el següent detall resumit per capítols :
PRESSUPOST CORPORACIÓ PER A 2014
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Impostos directes
II
Impostos indirectes
III
Taxes i altres ingressos
IV
Transferències corrents
V
Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

EUROS
12.359.600,00
250.000,00
2.897.319,78
5.286.047,00
26.970,83
20.819.937,61

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VII
Transferència de capital
IX
Passius financers
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

EUROS
0,00
1.450.000,00
1.450.000,00
22.269.937,61
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ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Despeses de personal
II
Despeses de béns corrents i serveis
III
Despeses financeres
IV
Transferències corrents
V
Fons de contingències
TOTAL DESPESES CORRENTS

EUROS
8.558.323,93
8.862.122,57
323.316,83
991.923,70
0,00
18.735.687,03

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VI
Inversions reals
VII
Transferència de capital
VIII
Actius financers
IX
Passius financers
TOTAL DESPESES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

EUROS
1.674.891,51
12.000,00
0,00
1.847.359,07
3.534.250,58
22.269.937,61

PRESSUPOST SOCIETAT MUNICIPAL PER A 2014
HABITAPARETS SL
PRESSUPOST D'INGRESSOS
CAPITOL
III
TAXES, PREUS PÚBLICS i ALTRES INGRESSOS
CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL
III

PRESSUPOST DE DESPESES
DESPESES DE PERSONAL

PREVISIÓ 2014
147.524,78
100,00
147.624,78
PREVISIÓ 2014
104.867,90
42.656,88

DESPESES EN BENS CORRENTS i SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
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100,00
147.624,78
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Plantilla orgànica del personal Funcionari 2014

Escala / Subescala / Classe

Grup

Hab. Nacional
Subescala Secretaria
Secretari/ària

A1

1

0

1

0

21
4

4
3

4

3

15

1

15

1

2

0

2

0

48
12
1
1
1
10
36

11
1
1
0
1
0
9

7

2

A1

1

1

A2
A2
A2
C1
C2

1
1
1
2
1

1
0
0
0
0

28

6

1

0

Administració General
Subescala Tècnica
A1

Subescala Administrativa
Administratiu/iva

C1

Subescala Auxiliar
Auxiliar administratiu/iva

C2

Administració Especial
Subescala Tècnica
Arquitecte/a
Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a tècnic/a industrial
Tècnic/a mitjà/ana en educació
Subescala Serveis Especials

A1
A2
A2
A2

Classe Comeses Especials
Tècnic/a Superior de Recursos
Humans
Bibliotecari/ària
Tècnic/a mitjà/ana de serveis socials
Tècnic/a serveis personals
Tècnic/a auxiliar
Animador/a socio-cultural
Classe Policia Local
Inspector/a
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
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1
1
1

A1

T.A.G.

Sense propietari

1

Subescala Intervenció-Tresoreria
Interventor/a

N.
Places
2
1

A2
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Sergent
Agent

C1
C2

Caporal

C2

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI
PROMOCIONS INTERNES

-3

2
21
4

2
4
0

71

16

68

Plantilla orgànica del personal Laboral 2014

Categoria

Grup

Arxiver/a
Psicòleg/oga
T.A.G.
Arquitecte/a tècnic/a
Arxiver/a
Educador/a social
Enginyer/a tènic/a agricola
Insertor/a laboral
Tècnic/a de desenvolupament local
Tècnic/a ensenyament i ocupació
Tècnic/a mitjans de comunicació
Tècnic/a participació ciutadana
Tènic/a comunicació
Treballador/a social
Professor/a d'escola bressol
Professor/a de música
Professor/a de
primària
Auxiliar mestre/a
d'escola
Tècnic/a educació
infantil
Administratiu/iva
Delineant
Director/a piscina
Inspector/a carrer
Responsable mitjans comunicació
Tècnic/a auxiliar medi ambient
Auxiliar administratiu/iva
Auxiliar de biblioteca
Auxiliar mitjans comunicació
Ajuntament de Parets del Vallès
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A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

N.
Places
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
18
10

Sense propietari
1
1
1
1
0
2
0
0
2
0
1
1
0
3
7
2

A2

19

1

C1

13

2

C1

1

1

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2

6
1
1
1
1
1
16
7
5

6
0
0
1
0
0
10
3
2
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Informador/a recepcionista
Monitor/a casal cultura
Monitor/a natació
Monitor/a promoció esportiva
Oficial/a 1ª oficis
Tècnic/a auxiliar de personal
Treballador/a familiar
Auxiliar neteja
Conserge
Oficial/a 2ª oficis
Peó

TOTAL PERSONAL LABORAL
PROMOCIONS
INTERNES

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E
E
E

-8

1
1
9
3
13
1
2
2
21
1
3

0
0
7
0
7
1
1
1
12
1
3

177

81

169

2. Publicar l’acord d’aprovació del Pressupost General en el Butlletí Oficial de la província i
exposar al públic per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple municipal. El pressupost
es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord, si durant aquest
període no es presenten reclamacions .
3. Fer tramesa del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d'Hisenda i publicar-ho resumit per Capítols en el Butlletí Oficial de la província.
4. Publicar la plantilla íntegra de personal de la Corporació en el Butlletí Oficial de la
província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5. Fer tramesa de la plantilla a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.
4. Aprovar, si escau, el conveni de Cooperació per a l'execució del Projecte de suport
a l'emprenedoria
Pren la paraula la regidora de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la senyora Lloret, i
indica que tal com es va explicar de manera detallada a la Comissió Informativa, un dels
objectius de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació és fomentar la cultura
emprenedora i el suport a la creació i a la consolidació d'empreses.

Amb aquests objectius i entre altres accions, fa aproximadament més de mig any es va
engegar un servei d'atenció a emprenedors i emprenedores, in situ a Parets, i durant aquest
període s'han atès uns 28 emprenedors i s'ha aconseguit iniciar 7 projectes empresarials.
Per ampliar l'atenció, entre d'altres, es volen acollir a la convocatòria del 2013 del Programa
integral del foment de l'emprenedoria de la Generalitat de Catalunya, emmarcat en el
Programa de Catalunya Emprèn, per accedir-hi als requisits fomenten la sol·licitud conjunta
de diferents municipis amb l'objectiu de sumar esforços i optimitzar recursos.
Després de parlar amb diversos municipis s'ha considerat més oportú presentar-se
conjuntament amb els que lideren el projecte d'emprenedoria de la Riera de Caldes, que en
aquest cas són Santa Perpetua, la Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa de
Mogoda i Sentmenat.
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El Conveni permetrà que Parets formi part de la Xarxa Catalana de Suport a l'Emprenedoria, que
els tècnics de la corporació tinguin accés a formació continua en aquest àmbit d'acció i que el
municipi disposi de més suport tècnic per al desenvolupament de les accions que realitzen els
emprenedors, que són una de les prioritats de l'equip de govern, i que tots els recursos que es
puguin tenir de més fomentin més creacions d'empresa, i el que interessa com a objectiu final és
que quan més empreses hi hagi, generalment més llocs de treball es creen.
En definitiva estan a favor de participar en projectes cooperant entre diferents municipis, i que
algunes vegades, Parets participa com en aquest cas avui i en altres casos és Parets qui lidera
el projecte.
Per l'exposat es proposa aprovar el conveni de cooperació entre els municipis esmentats i un
cop s'aprovi, es donarà compte de l'acord a la propera sessió del Consell Industrial.
Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i exposa que el seu grup sempre ha pensat
que les polítiques d'ajuda, incentivació i suport als emprenedors són molt importants i més si es
tenen en compte els temps que corren i la mala situació del país.
Tot projecte que permeti que sigui una sola persona la que surti de la mala situació mai trobarà al
seu grup en contra, per tant no pot dir que no donen suport a aquestes iniciatives, ni que no els
agradi que aquestes es portin a terme.
En les darreres comissions informatives se'ls ha permès conèixer i col·laborar en alguns
projectes importants per a Parets, per això sempre els trobaran i sempre estaran disposats a
col·laborar i agafar les mans esteses i les ganes de fer feina en benefici del poble.
El Projecte d'emprenedoria presentat en la Comissió Informativa els va semblar interessant i
seria molt bo si tots els plantejaments que hi havia es portessin a terme, però els va semblar una
mica que es quedava amb això, en un projecte.
Els alegraria molt que fos reeixit i que tingui èxit, però els genera alguns dubtes i no és el
projecte que el NOPP hagués fet. Els sembla poc precís i malauradament els resultats que està
tenint de moment així ho avalen. Esperen que aquesta situació es reverteixi.
Al NOPP li va semblar especialment important la feina d'assessorament en el camp de frenar
aquelles propostes poc realistes o que clarament es veia clar que anaven abocades a estavellarse. És un punt bàsic del programa frenar els projectes irrealitzables de totes totes, que anaven
destinats al fracàs. És una part important de la feina dels professionals aconsellar i avisar a
aquells que es llancen a la difícil piscina de l'emprenedoria, si el projecte no és viable, per greu
que sàpiga i sobretot per evitar crear falses esperances.
Per l'exposat el NOPP s'absté, i desitja que el projecte tingui èxit i esperen i volen que permeti
que molts emprenedors del poble tirin endavant i es puguin en sortir, malgrat la lamentable
situació econòmica que els envolta i les poques facilitats que es reben d'altres administracions.
Pren la paraula la regidora de CiU, la senyora Samon, i indica que el seu grup vota a favor,
perquè suposa un suport al servei d'emprenedoria de Parets.
Sinó s'equivoca la subvenció aportarà 4 hores d'un tècnic a la setmana. La veritat és que no és
gaire, evidentment al seu grup li agradaria que fos molt més temps, però d'altra banda és
important formar part de la Xarxa Catalana de Suport a l'Emprenedoria, en el marc de Catalunya
Emprèn, i que lidera el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. És
important perquè realment posa a l'abast de tots els centres i serveis d'emprenedoria un munt de
recursos, que Parets en podrà fer ús i qui evidentment sortirà beneficiat serà l'emprenedor que
els vindrà a visitar. Per l'exposat CiU vota a favor.
La resta de grups vota a favor.
La presidència indica que tal com han manifestat tots els grups, esperen que sigui un projecte
d'èxit, amb la possibilitat també de liderar un projecte com aquest, més enllà d'afegir-se al que ja
està encetat.
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Les votacions són les següents:
Vots a favor: 13 (PSC, CIU, PP, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (NOPP)
Per tant,
Exposició i descripció de fets
Atès que en els objectius estratègics de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació està
definit el foment de la cultura emprenedora i el suport a la creació i consolidació d'empreses, tal i
com es recull en el Pla Estratègic “Parets com tu el vols, 2010-2025”.
Atesa la convocatòria 2013 del Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció
General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya,
emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, publicada en l’Ordre EMO/276/2013, de 30
d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa.
Atès que per poder formar part d'aquest programa els municipis i els serveis de suport a
l'emprenedoria han de complir uns requisits, descrits en l'anterior Ordre del Departament
d'Empresa i Ocupació, que fomenten la sol·licitud conjunta entre diferents municipis amb
l'objectiu de sumar esforços i optimitzar recursos.
Atès que el Projecte “DISPOSITIU DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA A LA RIERA DE
CALDES” liderat per Santa Perpètua de Mogoda s’alinea amb el projecte municipal a Parets i
permet sumar esforços i compartir experiències i recursos, i que aquesta cooperació
supramunicipal ha de permetre assolir un doble objectiu:
(a) Que el municipi formi part de la xarxa catalana de suport a l’emprenedoria liderada pel
Departament d’Empresa i Ocupació, tenint accés també a les accions adreçades a personal
tècnic per a la seva formació contínua en aquest àmbit d’actuació així com la participació en
espais de transferència de bones pràctiques.
(b) Disposar d’un suport tècnic al municipi per al desenvolupament de les accions adreçades
a emprenedors, com ara l’organització de sessions grupals d’informació/orientació,
entrevistes individualitzades d’assessorament, accions formatives, seminaris de divulgació de
la cultura emprenedora...
Vist que per poder iniciar les accions els municipis participants han d'acreditar al Departament
d'Empresa i Ocupació el seu acord de cooperació mitjançant conveni de cooperació entre les
participants.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Aprovar el conveni de cooperació entre els municipis de la Llagosta, Palau-solità i Plegamans,
Parets del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, per a l’execució del Projecte
“DISPOSITIU DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA A LA RIERA DE CALDES”.
2. Facultar l’alcalde president de la corporació perquè procedeixi a la signatura de l'esmentat
conveni i dels documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.
3. Donar compte d'aquest acord en la propera sessió del Consell Industrial de Parets del Vallès.
Annex
Conveni de cooperació entre els municipis de La Llagosta, Palau-solità i Plegamans,
Parets del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, per a l’execució del
projecte “DISPOSITIU DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA A LA RIERA DE CALDES”.
A Santa Perpètua de Mogoda, el dia __ de _______________ de 2013.
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REUNITS
El Sr. Alberto López Rodríguez, alcalde de La Llagosta, actuant en nom i representació de
l’Ajuntament de La Llagosta, NIF P0810400B i seu a la Plaça d’Antoni Baqué, 1, 08120 de La
Llagosta.
La Sra. Teresa Padrós Casañas, alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, NIF P0815500D i seu a la Plaça de la
Vila, 1, 08184 de Palau-solità i Plegamans.
El Sr. Sergi Mingote i Moreno, alcalde de Parets del Vallès, actuant en nom i representació de
l’Ajuntament de Parets del Vallès, NIF P0815800H i seu al Carrer Major, 2, 08150 de Parets del
Vallès.
El Sr. Ramon Mayoral i Ricart, alcalde de Polinyà, actuant en nom i representació de
l’Ajuntament de Polinyà, NIF P0816600A i seu a la Plaça de la Vila, 1, 08213 de Polinyà.
La Sra. Isabel Garcia Ripoll, alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, NIF P0826000B i seu a la Plaça
de la Vila, 5, 08130 de Santa Perpètua de Mogoda.
La Sra. Núria Colomé i Rodríguez, alcaldessa de Sentmenat, actuant en nom i representació de
l’Ajuntament de Sentmenat, NIF P0826700G i seu a la Plaça de la Vila, 1, 08181 de Sentmenat.
Tots ells assistits pels secretaris de les Corporacions respectives, que donen fe de l’acte.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni,
i a l’efecte
MANIFESTEN
I. Que en el marc de la convocatòria 2013 del PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT DE
L’EMPRENEDORIA de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de
la Generalitat de Catalunya, emmarcat en el programa CATALUNYA EMPRÈN, l’Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda, en representació dels municipis de La Llagosta, Palau-solità i
Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, ha presentat
una sol·licitud de subvenció per a l’execució del projecte “DISPOSITIU DE SUPORT A
L’EMPRENEDORIA A LA RIERA DE CALDES”.
II. Que aquest projecte, resultat de l’aliniament estratègic i de la coordinació entre tots els serveis
públics d’atenció a l’empresa i a l’emprenedoria existents al territori, pretén fer del foment de la
creació de nova activitat una peça estratègica en el desenvolupament socioeconòmic de la Riera
de Caldes.
III. Que, atesa l’actual conjuntura econòmica i pressupostària, i atesos els canvis normatius i
d’orientació estratègica que han experimentat en els darrers temps les polítiques actives
d’ocupació i de promoció econòmica impulsades per les administracions supralocals, es fa
necessari iniciar processos de cooperació entre els diferents ajuntaments del territori.
IV. Que per a l’execució del projecte “DISPOSITIU DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA A LA
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RIERA DE CALDES”, els municipis de la Riera de Caldes i l’Ajuntament de Parets del Vallès han
decidit unir els seus esforços, per incrementar la massa crítica de població beneficiària del
projecte, així com per millorar les oportunitats d’èxit de les iniciatives emprenedores del territori.
La cooperació entre els sistemes territorials de la Riera de Caldes i del Tenes-Besòs, en aquest
sentit, facilita una major potència per a la ubicació de noves idees de negoci a l’eix de la C-59 o
al de la C-17 en funció de la millor complementarietat de les mateixes amb el teixit empresarial
preexistent a un i altre sistema urbà.
V. Que la base 6.8.c de l’Ordre EMO/276/2013 de 30 d’octubre, reguladora de la convocatòria
2013 del PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT DE L’EMPRENEDORIA, estableix que en el cas
de projectes agrupats, s’haurà de presentar un conveni regulador de l’acord entre les diferents
entitats impulsores, en el qual s’haurà de definir els drets i obligacions de les parts, així com les
responsabilitats de cadascuna d’elles en relació a l’execució del projecte.
Per tot això, les parts
ACORDEN
Primer - Els Ajuntaments signants d'aquest document es comprometen a executar el projecte
agrupat “DISPOSITIU DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA A LA RIERA DE CALDES”, en els
termes, calendari i metodologia que s’estableix al pla de treball presentat a la Generalitat de
Catalunya el dia 18/11/2013 juntament amb la sol·licitud de subvenció per a la realització de
l’esmentat projecte. Aquest pla de treball s’incorpora com a annex al present conveni, formant
part integrant del mateix.
Segon - Els Ajuntaments de La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès i
Sentmenat, com a entitats associades al projecte, es comprometen a aportar, a cadascun dels
municipis respectius:
-un despatx per a les atencions individuals, dotat amb PC, telèfon i connexió a internet.
-una aula amb capacitat mínima per a 15 persones, amb canó projector i pissarra.
-un punt TIC, o infraestructura equivalent, per a la formació ACTIC dels usuaris que ho precisin.
Tercer - L’Ajuntament de Polinyà, com a entitat beneficiària del projecte, es compromet a
aportar:
-les infraestructures i espais del Centre de Serveis de Can Gavarra (4 aules de formació, 1 sala
polivalent i 1 sala de juntes)
-les infraestructures i espais del Viver d’Empreses de Can Gavarra (10 espais de viver en règim
de lloguer, 1 sala de coworking i els espais i serveis comuns)
-l’equivalent a una jornada completa anual (1.590 hores) de personal tècnic amb la qualificació i
experiència que s’estableixen a la base 3.1.l de l’Ordre EMO/276/2013 de 30 d’octubre.
Quart - L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, com a entitat promotora del projecte, es
compromet a aportar:
-les infraestructures i espais del Centre de Serveis de la Granja Soldevila, i concretament:
*4 aules a la planta 2 de la Granja, amb una capacitat mínima de 20 persones
cadascuna, amb infraestructura multimèdia i connexió a internet.
*sala d’entrevistes.
*2 aules al CREVE, Centre de Recursos del Vehicle Elèctric, amb una capacitat
mínima de 20 persones cadascuna, amb infraestructura multimèdia i connexió a
internet.
*aula d’informàtica, amb capacitat per a 15 persones.
*espai multifuncional de la Biblioteca municipal, amb infraestructura multimèdia i
connexió a internet, amb capacitat per a 60 persones.
-l’equivalent a dues jornades completes anuals (3.180 hores) de personal tècnic amb la
qualificació i experiència que s’estableixen a la base 3.1.l de l’Ordre EMO/276/2013 de 30
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d’octubre.
Cinquè - L’Ajuntament de Polinyà serà responsable de la prestació dels següents serveis,
d’acord amb el calendari i metodologia establerts al pla de treball annex:
-94 hores anuals d’atenció individualitzada a persones emprenedores al municipi de Polinyà, en
permanències de 2 hores setmanals.
-94 hores anuals d’atenció individualitzada a persones emprenedores al municipi de Sentmenat,
en permanències de 2 hores setmanals.
-12 hores anuals d’atenció grupal a persones emprenedores al municipi de Polinyà, en sessions
de periodicitat trimestral de 3 hores cadascuna.
-12 hores anuals d’atenció grupal a persones emprenedores al municipi de Sentmenat, en
sessions de periodicitat trimestral de 3 hores cadascuna.
-42 hores anuals de formació bàsica d’itinerari per a persones emprenedores al municipi de
Polinyà, distribuïdes en 14 sessions de 3 hores cadascuna.
-2 sessions anuals, anomenades “càpsules formatives de foment de l’emprenedoria” a cadascun
dels centres d’ensenyament secundari dels municipis de Polinyà i Sentmenat.
-2 seminaris anuals de divulgació i sensibilització per a emprendre, adreçat al públic en general,
un a Polinyà i l’altre a Sentmenat.
-prestar atenció especialitzada als projectes d’economia social i cooperativa de tots els municipis
signants d’aquest conveni que ho requereixin.
-prestar el servei de viver d’empreses als projectes d’emprenedoria de tots els municipis signants
d’aquest conveni que ho requereixin i reuneixin les condicions d’entrada que es fixaran
reglamentàriament.
-realitzar el seguiment i acompanyament tècnic de les noves empreses creades amb el suport
tècnic de l’Ajuntament de Polinyà durant els 3 anys següents a la constitució de les mateixes.
Sisè - L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda serà responsable de la prestació dels
següents serveis, d’acord amb el calendari i metodologia establerts al pla de treball annex:
-129 hores anuals d’atenció individualitzada a persones emprenedores al municipi de La
Llagosta, en permanències de 3 hores setmanals.
-132 hores anuals d’atenció individualitzada a persones emprenedores al municipi de Palausolità i Plegamans, en permanències de 3 hores setmanals.
-176 hores anuals d’atenció individualitzada a persones emprenedores al municipi de Parets del
Vallès, en permanències de 4 hores setmanals.
-264 hores anuals d’atenció individualitzada a persones emprenedores al municipi de Santa
Perpètua de Mogoda, en permanències de 6 hores setmanals.
-15 hores anuals d’atenció grupal a persones emprenedores al municipi de La Llagosta, en
sessions de periodicitat bimestral de 3 hores cadascuna.
-18 hores anuals d’atenció grupal a persones emprenedores al municipi de Palau-solità i
Plegamans, en sessions de periodicitat bimestral de 3 hores cadascuna.
-18 hores anuals d’atenció grupal a persones emprenedores al municipi de Parets del Vallès, en
sessions de periodicitat bimestral de 3 hores cadascuna.
-33 hores anuals d’atenció grupal a persones emprenedores al municipi de Santa Perpètua de
Mogoda, en sessions de periodicitat mensual de 3 hores cadascuna.
-42 hores anuals de formació bàsica d’itinerari per a persones emprenedores al municipi de
Santa Perpètua de Mogoda, distribuïdes en 14 sessions de 3 hores cadascuna.
-2 sessions anuals, anomenades “càpsules formatives de foment de l’emprenedoria” a cadascun
dels centres d’ensenyament secundari dels municipis de La Llagosta, Palau-solità i Plegamans,
Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.
-4 seminaris anuals de divulgació i sensibilització per a emprendre, adreçat al públic en general,
un a cadascun dels municipis de La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès i Santa
Perpètua de Mogoda.
-creació i manteniment de l’apartat d’atenció a l’emprenedoria a l’espai web
http://www.rieradecaldes.com/, gestió de les bases de dades d’usuaris i de les agendes
d’entrevistes.
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-prestar atenció especialitzada en matèria de finançament als projectes de tots els municipis
signants d’aquest conveni que ho requereixin.
-prestar assessorament especialitzat en matèria de traspàs de negocis i segona oportunitat a
empreses en fallida, a les persones usuàries de tots els municipis signants d’aquest conveni que
ho requereixin.
-prestar informació i assessorament especialitzats de les noves oportunitats de negoci pels
projectes empresarials TIC de tots els municipis signants d’aquest conveni que ho requereixin.
-realitzar el seguiment i acompanyament tècnic de les noves empreses creades amb el suport
tècnic de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda durant els 3 anys següents a la constitució
de les mateixes.
Setè - Les parts signants convenen que l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda serà l’únic
interlocutor de la Generalitat de Catalunya en els processos derivats de la sol·licitud, seguiment,
justificació tècnica i justificació econòmica d’aquest projecte. La resta de municipis es
comprometen a facilitar a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda la documentació establerta
a la Base 14 de l’Ordre EMO/276/2013 de 30 d’octubre, per a l’única finalitat de justificar
tècnicament i econòmica la realització aquest projecte.
Vuitè - En cas que la Generalitat de Catalunya atorgui la subvenció sol·licitada, la distribució de
la mateixa serà la següent, en funció de l’import efectivament atorgat:
-els ajuntaments de La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès i Sentmenat, com a
entitats associades al projecte, no percebran cap quantitat econòmica.
-l’Ajuntament de Polinyà, com a entitat beneficiària del projecte i l’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda, com a entitat promotora, percebran les següents proporcions de la
subvenció total, en funció de l’import efectivament atorgat.

Import atorgat

Polinyà

Santa Perpètua

De 90000 a 100000

34%

66%

De 80000 a 89999

37%

63%

De 70000 a 79999

40%

60%

De 60000 a 69999

45%

55%

Menys de 60.000

50%

50%

Novè - Un cop rebuda la resolució d’atorgament o denegació de la sol·licitud de subvenció
demanada, es procedirà a ajustar el pla de treball i els acords cinquè i sisè d’aquest conveni als
recursos efectivament disponibles.
Desè - L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en cas que la subvenció demanada per a
l’execució d’aquest projecte sigui atorgada, i un cop hagi percebut per part de la Generalitat de
Catalunya el pagament de la bestreta en les condicions establertes a la Base 12 de l’Ordre
EMO/276/2013 de 30 d’octubre, procedirà a abonar a l’Ajuntament de Polinyà el 80% de la
quantitat que li correspongui segons el quadre anterior. El 20% restant serà abonat per
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a l’Ajuntament de Polinyà un cop hagi percebut per
part de la Generalitat de Catalunya el pagament corresponent al projecte conclòs, degudament
executat i justificat.
Onzè - En cas que Generalitat revoqués totalment o parcial la subvenció per qualsevol de les
causes establertes a la Base 17 de l’Ordre EMO/276/2013 de 30 d’octubre, els imports que
calgués reintegrar seran assumits pels ajuntaments de Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda en
les proporcions que s’indiquen al quadre del pacte vuitè d’aquest conveni, d’acord amb la
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quantitat que s’expressi a la resolució d’atorgament.
Dotzè - Es constituïrà una comissió de seguiment d’aquest conveni, formada per un representant
de cadascuna de les entitats signants, que es reunirà amb caràcter ordinari cada dos mesos, i
amb caràcter extraordinari les vegades que es consideri oportú.
Tretzè - Aquest conveni tindrà vigència fins a la finalització de l’execució del projecte. En
qualsevol cas, aquesta ha de ser com a mínim de dotze mesos a partir de la data de signatura
d’aquest conveni.
Catorzè - Aquest conveni té naturalesa administrativa i té la consideració de conveni de
cooperació, essent el règim jurídic aplicable el que es deriva de les seves pròpies clàusules i en
allò que no s’hi regula s’estarà al que disposen els articles 303 a 311 del reglament d’Obres,
Activitats i Serveis aprovats pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, així com la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya (articles 108 a 112 i disposició addicional cinquena). Atesa la naturalesa del
conveni, les parts signants se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi.
En constància d'això anterior, se signa aquest conveni de cooperació al lloc i data esmentats a
l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de La Llagosta

Per l’Ajuntament
Plegamans

L’alcalde,
Alberto López Rodríguez

L’alcaldessa,
Teresa Padrós Casañas

La secretària,
Teresa Valldeoriola Ferrerons

La secretària,
Assumpció Rodríguez Marín

Per l’Ajuntament de Parets del Vallès

Per l’Ajuntament de Polinyà

L’alcalde,
Sergi Mingote i Moreno

L’alcalde,
Ramon Mayoral i Ricart

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

de

Palau-solità

i

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
23/32

Secretaria General

El secretari,
Enric Acero Casas

El secretari,
Gerardo Ruiz Lacal

Per l’Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda

Per l’Ajuntament de Sentmenat

L’alcaldessa,
Isabel Garcia Ripoll

L’alcaldessa,
Núria Colomé i Rodríguez

El secretari,
Francesc Consuegra Giner

El secretari,
Gonzalo Lluzar López de Briñas

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
5. Aprovar, si procedeix, el conveni de subministrament d'aigua en alta de Parets del
Vallès
Pren la paraula el secretari, i explica que el conveni que es proposa aprovar entre
l'Ajuntament de Parets, Aigües Ter-Llobregat i l'empresa subministradora municipal Aigües
de Sabadell, té com a procedència un conveni que es va subscriure l'any 2011, en què es
feia un conveni de cooperació, en el qual també participava l'Ajuntament de Montmeló per a
la construcció de les canonades d'un nou dipòsit de 6.000 m3, per tal de millorar el
subministrament en alta en el municipi de Parets.
Aquest conveni en data 3 de juny de 2011 es va modificar en el sentit que s'executés per
fases. Una primera de les fases era executar les canonades de la portada de l'aigua en alta i
una segona fase passava a ser la construcció del dipòsit.
Una vegada finalitzada la primera fase i per tant l'aigua en alta subministrada per Aigües TerLlobregat ja arriba al municipi de Parets, Aigües Ter-Llobregat de conformitat amb el que
disposa el Reglament del servei de subministrament d'abastament d'aigua potable en el
sistema Ter-Llobregat, proposa a l'Ajuntament la signatura del conveni que té per objecte la
regulació de la prestació del servei públic d'abastament d'aigua potable en alta, mitjançant
els dos punts de subministrament, que existeixen en el municipi. Un que ja era l'existent que
es troba situat en els dipòsits ubicats en el Cim Vallesà i un nou punt de subministrament,
que és el que s'ha executat en virtut d'aquest conveni i que està situat a la zona de l'empesa
Nutrexpa.
El conveni a més de preveure aquests dos nous subministraments o aquest subministrament
nou, es regula els compromisos d'Aigües Ter-Llobregat en l'abastament d'aigua potable en
alta tant en quant a la continuïtat de subministrament, quant a la qualitat de l'aigua servida,
així com que es regulen les tarifes del servei.
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Tots els grups voten a favor. Per tant,
Exposició i descripció de fets
Vist que ATLL CGC, S.A. és l’entitat encarregada de prestar el servei públic d’abastament
d’aigua potable del sistema Ter-Llobregat, de titularitat de la Generalitat, d’acord amb el
previst en la Disposició addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i millorament
de la regulació normativa i l’art. 34.1 del Decret Legislatiu 3/2003, pel qual s’aprova el text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i el contracte administratiu que
regula la concessió, signat el 27 de desembre de 2012.
Vist que aquest subministrament es realitza per ATLL CGC, S.A. en els punts d’abastament
del municipi i de la forma més idònia per a atendre la demanda que resulta del règim de
prestació del servei domiciliari, i amb garantia de continuïtat, regularitat del servei i qualitat
de l’aigua subministrada, dins dels límits dels recursos disponibles en la xarxa bàsica i llevat
dels supòsits de força major o situacions excepcionals.
Vist el conveni de Cooperació per a la millora de l'abastament d'aigua en Alta als municipis
de Parets del Vallès i Montmeló, i el seu desenvolupament al municipi de Parets del Vallès
que preveu la construcció de les canonades i un dipòsit de 6.000m3 i l'acord de 3 de juny de
2011 que permet executar el projecte per Fases, i assegurar el subministrament d’un volum
d’aigua de 1.000 m3/dia en condicions de normalitat, que és el requerit per al funcionament
de l’empresa GRIFOLS.
Vista la proposta de conveni que té per objecte l’establiment del règim singular de prestació
del servei públic d’abastament d’aigua potable en alta mitjançant el sistema Ter Llobregat
que efectua ATLL CGC, S.A. a l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Atès que d’acord amb el previst en el Reglament del Servei, tot subministrament en alta
haurà de tenir com a base un contracte entre el gestor del servei d’abastament en alta i
l’entitat local titular del servei d’abastament domiciliari del seu àmbit o client, que s’haurà de
formalitzar per escrit i amb el contingut mínim que s’especifica en l’esmentada clàusula.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1. Aprovar el conveni que té per objecte l’establiment del règim singular de prestació del
servei públic d’abastament d’aigua potable en alta mitjançant el sistema Ter Llobregat que
efectua ATLL CGC, S.A. a l’Ajuntament de Parets del Vallès.
2. Facultar a l'Alcalde President de la Corporació per la signatura del present conveni i els
actes d'execució dels mateix.
3. Notificar el present acord als interessats que constin a l'expedient.
Annex
CONVENI PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT DEL
SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA APLICABLES AL MUNICIPI DE PARETS DEL
VALLÈS A PARTIR DELS PUNTS D’ABASTAMENT NÚMEROS 41 I 193 DE LA XARXA TER
LLOBREGAT

Parets del Vallès,
REUNITS
En Sergi Mingote Moreno, Alcalde de l'Ajuntament de Parets del Vallès, d’ara endavant
identificat com "l'Ajuntament", amb domicili al mateix municipi, carrer Major, 2-4, C.P. 08150 i
amb NIF P0815800H.
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En Alfredo Gutiérrez Zavala, Apoderat d'ATLL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, S.A., domiciliada al carrer Sant Martí de l’Erm, 30, 08970 Sant Joan Despí, i amb
NIF A-65929093, d'ara endavant identificada com "ATLL CGC, S.A.".
En Juan Vicente Ivorra Osete, Director General de CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U., en
nom i representació de l’entitat subministradora d’aigua en baixa al municipi de Parets del
Vallès, empresa amb domicili al carrer Concepció, 20, 08202 Sabadell, amb CIF B-61142378,
d’ara endavant CASSA.
ACTUEN
El primer, en nom i representació de l'Ajuntament que presideix segons resulta de les facultats
del seu càrrec, que comprenen, segons manifesta, l'atorgament del present Conveni i
l'assumpció de les obligacions que se'n deriven, i de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en
data ................................. de 2013, i del qual se n'adjunta un certificat estès per el Secretari,
amb el vist i plau de l’Alcalde. Actua així mateix assistit per la Secretari de la Corporació, en
exercici de les funcions de fedatari públic que la Llei li atorga.
El segon, en nom i representació d’ATLL Concessionària com a apoderat en virtut de
l’escriptura de protocol·lització d’acords socials atorgada davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de
Notaris de Madrid D. Manuel Rodríguez Marín el 4 de febrer de 2013, número de protocol 280.
El tercer, en nom i representació de l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU en virtut
de l’escriptura d’atorgament de poder al seu favor autoritzada per Notari de Sabadell el Sr.
Jesús Cembrano Zaldívar, en data 12 de novembre de 2013 i número de protocol 1833.
Les parts compareixents es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a subscriure el
present conveni.
EXPOSEN
Primer.- Que ATLL CGC, S.A. és l’entitat encarregada de prestar el servei públic d’abastament
d’aigua potable del sistema Ter-Llobregat, de titularitat de la Generalitat, d’acord amb el previst
en la Disposició addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i millorament de la
regulació normativa i l’art. 34.1 del Decret Legislatiu 3/2003, pel qual s’aprova el text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i el contracte administratiu que regula la
concessió, signat el 27 de desembre de 2012.
Aquest servei es presta de conformitat amb la legislació i el reglament del servei d’abastament
Ter-Llobregat vigents, que actualment és l’aprovat definitivament pel Consell d’Administració
d’ATLL el 7 de novembre de 2012 i publicat al DOGC número 6287, de 7 de gener de 2013.
Que de conformitat amb el règim jurídic que regeix el contracte de concessió del servei públic
subscrit entre la Generalitat de Catalunya i ATLL CGC, S.A., el present Conveni ha estat
aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua a proposta del Consell de
Xarxa Ter Llobregat de data .................
Segon.- Que d’acord amb el previst en la clàusula 13 del Reglament del Servei, tot
subministrament haurà de tenir com a base un contracte entre el gestor del servei
d’abastament en alta i l’entitat local titular del servei d’abastament domiciliari del seu àmbit o
client, que s’haurà de formalitzar per escrit i amb el contingut mínim que s’especifica en
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l’esmentada clàusula.
Tanmateix, el municipi de Parets del Vallès rep des de fa algun temps subministrament de la
xarxa Ter-Llobregat i ha satisfet fins a la data les quantitats que el prestador del servei li ha
facturat de conformitat amb les tarifes aprovades i vigents en cada moment per a aquest
municipi.
Tercer.- Que l’Ajuntament té una població a 1 de gener de 2012 de 18.492 habitants i
l’abastament d’aigua prové de la seva connexió a la xarxa Ter Llobregat.
Que l’Ajuntament preveu un creixement estimat a mig termini de 3.000 habitants
addicionals, d’acord amb el desenvolupament previst del planejament urbanístic actual.
Quart.- Que el servei d’abastament en baixa el duu a terme l’empresa CASSA, S.A. ,
d’acord amb el contracte de concessió del servei signat en data 15 d'abril de 1997 i vigent
fins al 1 d'abril de 2016
Que a data d’avui ni l’Ajuntament, ni la companyia subministradora no tenen cap deute
envers ATLL CGC, S.A. derivat de l’impagament de la tarifa pel subministrament d’aigua en
alta.
Cinquè.- Que en data 3 de juny de 2011 l’Ajuntament i l’Ens d’Abastament d’Aigua Aigües
Ter Llobregat, Empresa Pública, varen subscriure un acord en el qual es deia que l’execució
de les obres d’infraestructura hidràulica pendents d’executar (ramals de connexió des de
l’artèria ETAP TER-EDT i nou dipòsit) permetrien assegurar el subministrament d’un volum
d’aigua de 1.000 m3/dia en condicions de normalitat, que és el requerit per al funcionament
de l’empresa GRIFOLS.
Que en compliment de la previsió continguda en el Reglament del Servei les parts
compareixents subscriuen el present contracte o conveni de subministrament, que es regirà,
amb caràcter general pel propi Reglament de Servei i, amb caràcter especial, per les
següents:
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
El present contracte té per objecte l’establiment del règim singular de prestació del servei
públic d’abastament d’aigua potable en alta mitjançant el sistema Ter Llobregat que efectua
ATLL CGC, S.A. a l’Ajuntament de Parets del Vallès, en els punts d’abastament que més
endavant es descriuen.
Segona.- Acceptació del Reglament de Servei
Els participants accepten íntegrament els drets, deures i obligacions derivats del reglament
del servei d’abastament Ter Llobregat aprovat pel Consell d’Administració d’ATLL el 7 de
novembre de 2012 i publicat al DOGC el 7 de gener de 2013, així com les modificacions que
es produeixin una vegada aprovades, prèvia tramitació del procediment previst per a la seva
revisió i modificació, i que, d'acord amb l'establert en la seva addicional, s'haurà de sotmetre
a un període d'audiència als clients i gestors instrumentals afectats amb caràcter previ.
Tercera.- Subministrament de l’aigua
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ATLL CGC, S.A. assumeix els deures i obligacions que d’acord amb el Reglament de Servei
li corresponen.
En conseqüència, ATLL CGC, S.A. lliurarà a l’Ajuntament, és a dir, a la xarxa municipal
d’abastament d’aigua en baixa que gestiona CASSA els cabals d’aigua des de la xarxa Ter
Llobregat per a l’abastament a la població del municipi de Parets del Vallès.
Aquest subministrament es realitzarà en els punts d’abastament que més endavant es
determinen i de la forma més idònia per a atendre la demanda que resulta del règim de
prestació del servei domiciliari, sens perjudici de la dotació mínima que s’estableix en la
clàusula quarta i amb garantia de continuïtat, regularitat del servei i qualitat de l’aigua
subministrada, dins dels límits dels recursos disponibles en la xarxa bàsica i llevat dels
supòsits de força major o situacions excepcionals.
Per la seva banda, l’Ajuntament accepta el subministrament d’ATLL CGC, S.A. en les
condicions referides i d’acord amb el present contracte i resta de condicions aplicables.
Quarta.- Consum mínim per tal de garantir la qualitat de l’aigua
El cabal mínim d’aigua a subministrar en cada punt que s’estableix a partir del moment en
què les instal·lacions que permeten la connexió entrin en funcionament, és el següent:
-

Punt d’Abastament número 41:
• Punt de Lliurament 82: 568 m3 /dia
• Punt de Lliurament 190: 430 m3 /dia
• Punt de Lliurament 236: 568 m3 /dia

-

Punt d’abastament número 193:
• Punt de Lliurament 296: 337 m3/dia

La fixació d’aquests consums mínims té com a finalitat garantir una circulació suficient de
l’aigua que permeti assegurar de forma permanent en cadascun dels punts de lliurament a
la xarxa municipal la seva qualitat sanitària.
Els compareixents accepten la fixació d’aquestes quantitats amb la finalitat esmentada, de
manera que l’Ajuntament i el gestor instrumental, per delegació seva, es comprometen al
seu consum com a mínim. Tanmateix aquesta quantitat o volum mínim no té en cap cas
caràcter de dotació màxima, ja que s'haurà d'estar a les necessitats de consums fixades en
l’acord signat el 3 de juny de 2011 esmentat en l’expositiu sisè a favor de l'empresa
GRIFOLS.
En el supòsit que s’incomplís l’obligació de consum mínim assumida i com a conseqüència
d’aquest incompliment l’aigua perdés les condicions de qualitat exigibles per al consum
humà, ATLL CGC, S.A. procedirà a evacuar de la xarxa els volums fets malbé i a facturar-los
al gestor instrumental com a subministrats.
Cinquena.- Entitat prestadora del servei de distribució domiciliària
L’Ajuntament manifesta que el servei de distribució domiciliària en el municipi es presta en
règim de gestió indirecta (concessió) a través de l’empresa CASSA, S.A. , tal com
s’esmenta en els expositius del present contracte.
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Aquesta empresa ostenta, als efectes del previst en el Reglament de Servei, la qualitat
d’entitat instrumental que actua per delegació de l’Ajuntament en l’exercici dels drets i
deures de caràcter mercantil derivats del present contracte respecte ATLL CGC, S.A., en els
termes establerts en el Reglament del Servei.
L’Ajuntament notificarà per escrit a ATLL CGC, S.A. qualsevol canvi o modificació en relació
amb el prestador del servei de subministrament en baixa així com la data d’inici dels seus
efectes.
Sisena.- Punts d’abastament
El subministrament d’aigua referit en el present conveni s’efectuarà en els següents punts
d’abastament de la xarxa Ter-Llobregat:
- Punt d’Abastament número 41, situat als dipòsits de Parets del Vallès, que està format pels
següents elements:

•
•

•

2 Punts de mesura números 71 i 72;
3 Punts de lliurament:
o número 82, ubicat a l’entrada DN 250 del dipòsit, titularitat d’ATLL;
o número 190, ubicat a l’entrada del dipòsit, titularitat municipal;
o número 236, ubicat a l’entrada DN 150 del dipòsit, de titularitat d’ATLL;
Punt de Control 147.

Els Límits de reparació de la xarxa a càrrec d’ATLL CGC, S.A. s’estableixen, per una banda
en el punt de lliurament número 190 i, per l’altra, darrera la brida de sortida de l’arqueta A1.
-

Punt d’Abastament 193, situat a la presa directa de la derivació de la PTT-EDT2 al
municipi de Parets del Vallès, que està format pels següents elements:
• Punt de lliurament 296, ubicat al cabalímetre
• Punt de mesura 296
• Punt de control 1.600

El límit de reparació de la xarxa a càrrec d’ATLL CGC, S.A. coincideix amb el punt de
lliurament.
S’annexen (document número 2) les fitxes tècniques dels punts d’abastament amb tots els
elements i resta de punts que es contenen.
ATLL CGC, S.A. garanteix la quantitat i la qualitat de l’aigua subministrada fins als punts de
lliurament, a partir dels quals serà responsabilitat municipal i, per subrogació seva, d’acord
amb la normativa vigent en matèria de qualitat de l’aigua de consum humà, la companyia
subministradora encarregada d’explotar la xarxa d’abastament en baixa, la seva preservació
així com l’emmagatzematge, el transport i l’elevació, si s’escau, als punts de lliurament de la
xarxa domiciliària.
Setena.- D’altres obligacions
En relació amb el dipòsit que constitueix el punt de lliurament número 236 del punt
d’abastament 41, ATLL CGC, S.A. realitzarà i assumirà a càrrec seu, les tasques relatives a
l’automatització, a la neteja del dipòsit i a la seva rehabilitació.
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Pel que fa a la resta, en ser de titularitat municipal, les obligacions anteriors aniran a càrrec
de l’Ajuntament, llevat l’automatització, de la qual se n’ocuparà el prestador del servei
d’abastament en alta.
Vuitena.- Continuïtat del subministrament
ATLL CGC, S.A. serà responsable de la continuïtat del subministrament llevat dels supòsits
de força major i situacions excepcionals acordades pel Govern o l’Administració Hidràulica,
segons es preveu en el Reglament del Servei. En especial, s’inclouen expressament dins
d’aquests supòsits les situacions de sequera o manca de recursos suficients en els rius que
alimenten la xarxa bàsica, les interrupcions de la captació i del tractament ocasionades per
episodis de contaminació de les aigües, així com les avaries o trencaments que es puguin
produir en altres instal·lacions de transport de l’aigua subministrada, en els termes del
previst en el Reglament del Servei.
ATLL CGC, S.A. informarà a l’Ajuntament en tots els casos, amb la màxima antelació de les
interrupcions del servei que siguin ocasionades per reparacions d’avaries o altres
intervencions programades en la xarxa i establirà de comú acord les determinacions o
previsions adreçades a atenuar-ne, sempre que sigui possible, els efectes sobre el
subministrament a la població.
Novena.- Qualitat de l’aigua servida
L’aigua subministrada procedent de la xarxa bàsica haurà d’acomplir les determinacions
contingudes en el Real Decret 140/2003 de 7 de febrer, o normativa que el substitueixi, i en
el Pla de Vigilància i Control Sanitaris aprovat per l’Administració de la Generalitat vigent en
cada moment, llevat de la concurrència d’algun dels motius dels que s’hi recullen
expressament que justifiqui la superació de les concentracions màximes admissibles de
determinats paràmetres. En aquest darrer cas es posarà en coneixement de l’Ajuntament i la
Companyia, a més de dur a terme les actuacions preceptives davant de l’autoritat sanitària.
Desena.- Mesura dels cabals. Facturació.
La mesura dels cabals subministrats s’efectuarà amb periodicitat mensual en els
cabalímetre situats en els punts de mesura esmentats en la clàusula sisena i descrit en el
document annex del present contracte, tot això sens perjudici del procediment previst en
l’article 12.3 del Reglament per a la resolució de discrepàncies en les lectures.
L’abonament de les quantitats facturades al gestor instrumental haurà d’efectuar-se amb
venciment a 60 dies/data factura, mitjançant transferència bancària al compte corrent a nom
d’ATLL CGC, S.A. que s’indiqui en les factures.
En cas d’impagament de les factures corresponents al servei prestat en el termini establert,
ATLL CGC, S.A. apercebrà per escrit la liquidació del deute en la forma establerta en el
reglament del servei.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin abonat les quantitats reclamades, ATLL
CGC, S.A. emprendrà les accions legals que li assisteixin per tal d’obtenir el seu abonament,
sens perjudici d’instar el procediment de suspensió del subministrament davant
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l’Administració Hidràulica a l’empara de l’establert en els articles 17 i 18 del Reglament del
servei.
Onzena.- Tarifa del servei
La retribució del servei prestat per ATLL CGC, S.A. consisteix en les tarifes que s’aproven
de conformitat amb el procediment establert en la normativa d’aplicació vigent en cada
moment, i que els clients i, per delegació seva, els gestors instrumentals, satisfaran pel
servei prestat en funció dels consums realitzats en cada període de liquidació.
En particular, la tarifa per al municipi de Parets del Vallès vigent a la data de la present
signatura és la que ha estat autoritzada mitjançant resolució de la Comissió de Preus de
Catalunya de data 10 de desembre de 2012 recaiguda en l’Expedient A-324/12, això és:
Tarifa de Subministrament: 0,136543 €/m3
Quota Fixa Regional: 280.697,40 €/any
Tanmateix, per al 2013 s’aplica a ambdós conceptes un coeficient aplanador de 0,91865 de
manera que queda fixada, fins que es tramiti un nou expedient de tarifes, en:
Tarifa de subministrament: 0,125435 €/m3
Quota Fixa Regional: 21.488,56 €/mes
Dotzena.- Termini i inici dels efectes
El present contracte té efectes des de la data de la seva formalització i s’atorga amb
caràcter indefinit.
El present contracte s’extingirà per les causes assenyalades en
l’article 20 del Reglament del Servei.
Tretzena.- Règim Jurídic i ordre jurisdiccional competent.
El present contracte té naturalesa jurídica de dret privat i mercantil i, en conseqüència, les
controvèrsies o reclamacions que puguin sorgir se sotmeten a la jurisdicció de l’ordre civil.
Catorzena.- Documents que formen part del present contracte.
Formen part del present contracte i, per tant, del seu contingut obligacional, els següents
documents:
Annex 1.- Reglament del Servei aprovat pel Consell d’Administració d’ATLL el 7 de
novembre de 2012;
Annex 2.- fitxes de distribució de cada punt d’abastament
I en prova de conformitat, ho signen els compareixents per triplicat en el lloc i data indicats
en l’encapçalament.
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Per l’Ajuntament

Sergi Mingote Moreno
Alcalde

Enric Acero Casas
Secretari de l’Ajuntament

Per ATLL CGC, S.A.

Per la Companyia CASSA

ANNEX 1: Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua en alta

ANNEX 2- fitxes relatives als punts d’abastament

La presidència, en nom de tota la corporació, de tots els regidors i les regidores que
conformen el plenari, indica que és l'últim de l'any, i desitgen a tots els paretans i paretanes,
en nom de tot el consistori, unes bones fetes i un bon Nadal i una bona entrada d'any, i
evidentment a tots els membres de la corporació, com alcalde president desitja que tinguin
unes bones festes i una millor entrada d'any.
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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