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

Sessió núm.: PLE2013/7
Caràcter: Ordinari
Data: 19 de setembre de 2013
Horari: 19:00 h a 21:00 h
Lloc: Sala Ple

Hi assisteixen:
Sergi Mingote Moreno, alcalde  
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Susanna Villa Puig, regidora del PSC
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
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. Donar compte de la Sentència en el recurs interposat pel grup municipal del NOPP, 

contra la modificació del Pla general d'ordenació urbana, i  relativa a l'alteració de 
sistemes urbanístics de Parets del Vallès.

3. Donar  compte  de  la  Sentència  recaiguda  en  el  recurs  contenciós  administratiu 
267/2010, contra l'acord GOV/77/2010, de 20 d'abril, pel qual s'aprova definitivament 
el Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

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

5. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 3/2013. 
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Secretaria General
6. Aprovar, si escau, el Compte General corresponent a l'any 2012 de l'Ajuntament de 

Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i 
de l’empresa municipal Habitaparets, SL.

7. Aprovar, si procedeix, el desenvolupament per l'Ajuntament de Parets del Vallès del 
Projecte d'implantació  del  Model  territorial  d'impuls  d'emprenedoria corporativa en 
l'àmbit de l'Associació Àmbit B30.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
8. Aprovar, si correspon, la revisió de preus i el resultat de l’auditoria del contracte de 

gestió del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i de neteja viària de 
Parets del Vallès.

9. Ratificar, si procedeix, l’acord de Junta de 25 de juliol de 2013, relatiu a l’aprovació 
del complement de la despesa de l’ampliació del servei de diumenges del contracte 
de gestió del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària 
de Parets del Vallès.

10.Aprovar, si escau, el restabliment econòmic de l’exercici 2012 del contracte de gestió 
del servei de recollida i neteja viària derivada dels costos de personal. 

MOCIONS
11. Moció dels grups municipals del NOPP i CiU d'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a 

Decidir.

12. Moció dels grups municipals del NOPP, CiU i IC-EA-EPM sobre la dissolució de la 
societat HabitaParets, SL.

PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'acta del dia 18 de juliol de 2013.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Donar compte de la Sentència en el recurs interposat pel grup municipal del NOPP, 
contra la modificació del  Pla general  d'ordenació urbana,  i  relativa a l'alteració de 
sistemes urbanístics de Parets del Vallès
Pren la paraula el secretari de la corporació i  dóna compte de la Sentència del Tribunal 
Suprem de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, en el Recurs de cassació 
530/2010, que estableix el següent:
“No  haber  lugar  y,  por  tanto,  desestimar  el  recursos  de  casación 
530/2010,  interpuesto  por  la  Generalidad  de  Cataluña  y  por  el 
Ayuntamiento de Parets del Vallés, contra la sentencia dicta el 13 de 
octubre de 2009 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña,  en 
Recursos  Contencioso-Administrativo  10/2007,  sobre  Aprobación 
Definitiva de la Modificación Puntual del Plan General Municipal de 
Ordenación  de  Parets  del  Vallés,  la  cual,  en  consecuencia, 
confirmamos.”

La Sentència que es confirma en la seva part dispositiva diu:
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Secretaria General
“Estimamos en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto 
en  nombre  y  representación  de  “NOVA  OPCIÓ  PER  PARETS”  contra  la 
resolución del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya de 16 de maig de 2006 (DOGC. 3-11-06), 
aprobando  definitivamente  el  expediente  de  la  tercera  modificación 
puntual del Plan General Municipal de Ordenación de Parets del Vallés, 
resolución  y  normativa  de  planeamiento  que  ANULAMOS  y  dejamos  sin 
efecto, por las razones expuestas en los fundamentos jurídicos tercero 
y cuarto, DESESTIMANDO el recurso en todo lo demás. Sin imposición de 
costas a ninguna de las partes .”

Pren  la  paraula  la  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  exposa  que  el  seu  grup  va 
interposar en el seu dia el recurs, i vol explicar les raons per les quals ho van fer.

Les raons fonamentalment eren perquè el seu grup no compartia la tercera modificació del 
Pla general, ja que suprimia determinades zones verdes. Amb algunes de les modificacions 
podien estar-hi  d'acord,  ja  que es tractaven de petits reajustaments,  però hi  havia dues 
fonamentalment amb les quals no hi estaven d'acord, com la zona verda de Can Volart i la 
del Grupo Zeta. Les dues zones verdes més grans.

El NOPP entenia que suprimir les esmentades zones verdes era un perjudici per al municipi, 
ja que les zones verdes són espais socials tant o més importants que qualsevol equipament 
i suprimir-les és un error polític i una pèrdua per al col·lectiu de la ciutadania. En aquest 
sentit el NOPP va interposar el recurs.

El NOPP en la demanda va manifestar que s'havia incomplert el procediment legal, ja que hi 
ha una Directiva Europea que quan es vol fer qualsevol modificació del Pla i de qualificació 
obliga a la redacció d'un informe i a realitzar una avaluació ambiental, les quals no hi eren.

L'altre  punt  de  la  demanda  és  que  la  tercera  modificació  del  Pla  general,  no  és  tal 
modificació, sinó una revisió encoberta. El Tribunal no dóna la raó en el segon punt i diu que 
es pot interpretar que aquesta modificació del Pla és correcta i dóna la raó en part en què 
s'havia incomplert el procediment legal i que no es complia la Directiva i declara com diu la 
pròpia Sentència que: “declara la resolución y la normativa de planeamiento anulada.”

El NOPP entén que els dóna la raó en aquest aspecte i que afecta íntegrament a tota la 
tercera modificació i no només, com diu un informe que afecta a una part molt petita d'un sòl 
no urbanitzable.

En el tràmit d'execució de la Sentència es veurà exactament què ha determinat el Tribunal. 
L'informe que s'adjunta  en la  Sentència  és molt  interessant,  però només és una de les 
possibles interpretacions de la Sentència, perquè el fallo de la Sala és molt clar quan diu que 
s'anul·la la tercera modificació del Pla general globalment.

La senyora Martí repeteix que el NOPP no està en contra de tota la tercera modificació, sinó 
que com ha dit al principi les raons fonamentals són les que ha exposat, la pèrdua de les 
dues zones verdes de Can Volart i del Grupo Zeta.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i aclareix 
que el que ha explicat el NOPP del motiu de la demanda no es correspon amb el fallo, sinó 
que diu que la part que es coneix com a UP9, al darrera de Can Volart fins al Circuit, que era 
un sòl no urbanitzable i que passava a ser urbanitzable amb la modificació del Pla general, 
el torna a deixar com a no urbanitzable. El motiu que justifica i que s'explica és que troben 
insuficient l'informe mediambiental que es va adjuntar.

El  redactat  de  la  Sentència  deixa  sense  efecte  totes  les  llicències  d'obres  i  actuacions 
atorgades a la resta d'actuacions que comportava la modificació. No està afectada la Unitat 
d'actuació UP9 com diu l'informe jurídic incorporat a l'expedient, que comprèn els terrenys 
entre el polígon de Can Volart i el Circuit de Catalunya, que el deixa novament com a sòl 
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Secretaria General
urbanitzable, a expenses que l'Ajuntament novament tiri endavant una modificació de l'espai.

La presidència indica que la justícia sempre acaba aclarint les situacions i en aquest cas 
segur que va en el mateix sentit.

El plenari pren coneixement de l'esmentada Sentència.

3.  Donar  compte  de  la  Sentència  recaiguda  en  el  recurs  contenciós  administratiu 
267/2010, contra l'acord GOV/77/2010, de 20 d'abril, pel qual s'aprova definitivament el 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Pren  la  paraula  el  secretari  i  dóna  compte  de  la  Sentència  de  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós 
administratiu  número  2010/267,  interposat  per  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  contra 
l'aprovació definitiva del Pla territorial  metropolità  de Barcelona.  La part  dispositiva de la 
Sentència textualment estableix:
“Estimar aquest recurs contenciós administratiu interposat a nom de 
l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  contra  l’Acord  del  Govern  de  la 
Generalitat de Catalunya denominat Acord GOV/77/2010, de 20 d’abril, 
pel qual es va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de 
Barcelona  –DOGC  de  12  de  maig  de  2010–  del  tenor  explicitat 
anteriorment, i en estimar la demanda articulada s’estima la nul·litat 
de la figura de planejament territorial objecte d’actuacions per tal 
com  va  reconèixer  i  va  establir  una  ordenació  territorial  de  la 
infraestructura de mobilitat, via estructural primària de titularitat 
estatal d’actuacions, denominada Ronda del Vallès, de forma aliena a la 
proposta que constava del Ministeri de Foment i concretament en tots 
els particulars del plànol d’ordenació 3.5, Infraestructures viàries. 
Traçats alternatius de la Ronda del Vallès. Sense costes.”.

El plenari pren coneixement de l'esmentada Sentència.

4. Donar compte de l'informe trimestral relatiu al compliment de la Llei de morositat, 
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del segon 
trimestre del 2013
Pren  la  paraula  el  regidor  d'Hisenda,  el  senyor  Juzgado,  i  donarà  compte  de  manera 
resumida de l'estat  del  Pressupost  de l'Ajuntament,  perquè tots  els  partits polítics  tenen 
còpia de l'expedient, en el qual estan detallats tots els números.

Exposa que els drets liquidats nets són de 14.913.273,07 €. La recaptació líquida efectuada 
de 8.580.885,56 €, i ha quedat un pendent de cobrament de 6.332.387,51 €.

Quant a les despeses, les obligacions reconegudes són de 6.142.263,37 €, els pagaments 
efectuats de 4.528.755,44 €, i el pendent de pagament d'1.613.508,23 €.

Respecte  al  Patronat  Municipal  d'Ensenyament,  dir  que  els  drets  liquidats  nets  són 
d'1.428.804,10 €, dels quals s'han realitzat 1.419.836,37 € i han quedat pendents 8.967,73 
€.

Les obligacions respecte a les despeses reconegudes és d'1.172.557,48 €, els pagaments 
efectuats de 277.922,58 € i el pendent de pagament de 894.634,90 €.

Les  despeses  de  personal  relatives  a  la  nòmina  de  gener  a  juny  de  2013,  no  s'han 
comptabilitzat per la posada en marxa de la nova aplicació informàtica i perquè dóna alguns 
problemes d'aplicació. Afegeix que creu que estaran al dia quan donin compte del tercer 
trimestre.
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Secretaria General
El  senyor  Juzgado  continua  explicant  que  pel  que  fa  al  pendent  de  cobrament  de 
transferències  i  subvencions  d'altres  administracions,  referent  a  exercicis  tancats,  els 
ingressos pendents de cobrament a 31 de març és de 2.702.851,76 €,  i  el  pendent  de 
cobrament a 30 de juny de 2.575.981,48 €.

El pendent de cobrament de transferències i subvencions, en concret de la Generalitat, de 
l'exercici  corrent  i  tancats  és  d'1.875.571,68  €,  desglossat  en  transferències  corrents 
700.355,38 € i 1.175.226,30 €, que corresponen a transferències de capital.

De l'exercici de 2012 són 750.042,78 € el pendent de cobrament a 30 de juny i de l'exercici 
2010 és 1.048.152,86 €.  Si  bé baixa  més i  s'estan posant  més al  dia en exercicis  més 
propers o al  corrent,  2010 sembla  ser que està aparcat  i  que com són subvencions de 
PUOSC i altres tipus de subvencions, costa més que es posin al dia.

Referent als moviments de tresoreria i la seva situació en el segon trimestre de l'Ajuntament 
i el Patronat Municipal, dir que l'arca d'arqueig a 31 de març hi ha un total de 4.238.456,33 € 
i a 31 de juny 5.996.644,46 €. Si es desglossa el Patronat té 593.465,47 € i l'Ajuntament 
5.403.178,99 €. Aquest és el total a 30 de juny, que és l'arqueig de caixa.

Quant a la Llei 15/2010, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, pel que fa 
a  l'Ajuntament,  els  pagaments  realitzats  totals  durant  el  trimestre  natural  han  estat  un 
nombre de 1.536 factures, amb un import total de 2.248.830,83 €, en un període mitjà de 
pagament de 50 dies.

Les obligacions pendents de pagament en les quals estigui incomplint el termini legal a data 
de tancament del trimestre, 30 de juny, són 393 factures per un import de 797.548,98 €, i el  
període mitjà pendent excedit de les factures són de 30 dies.

Les obligacions pendents de pagament a data del tancament del trimestre natural vençudes i 
no vençudes és de 812 factures per un import d'1.359.013,67 €.

Quant al  Patronat,  de pagament total  durant  el  trimestre,  206 factures per un import  de 
125.142  €,  en un  període  mitjà  de pagament  de 58  dies.  Les  obligacions  pendents  de 
pagament en període excedit són 55 factures amb un import de 243.051,00 € i un període 
mitjà de 19 dies.

Les factures pendents  de tramitació  són un total  de 8  factures,  amb un import  total  de 
127.720,72 €, amb una mitjana de 45 dies. Amb el sistema anterior són 145 dies, factures 
que majoritàriament abans de ser conformades hi ha problemes i dificultats, i han de parlar 
amb les empreses, i per aquest motiu s'acumulen.

Quan doni compte dels propers trimestres baixarà molt, perquè la modificació produïda a 
finals de juliol sobre la llei, fa que sigui difícil de complir el pagament a 30 dies en l'empresa 
privada, i en l'Administració encara ho és més per tot el procés que comporta la conformació 
de factures. S'ha modificat la llei i a partir del tercer trimestre entra en vigor que s'ha de 
pagar  a 30 dies  a data  de conformació  de factures i  disposen d'uns altres  30 dies  per 
conformar  la  factura.  Això  comença  a  ser  una  mica  més  raonable,  tal  com  estan  les 
administracions i organitzar el tema.

Acabada l'exposició, pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que el 
regidor ha exposat tots els números prou clars. Els números sempre són farragosos i no es 
vol estendre gaire, només per fer una petita valoració respecte a l'execució trimestral del 
pressupost.

Mirat per sobre veu que s'executa bàsicament tal com estava previst, per tant dóna fe que 
Intervenció ha realitzat una bona feina en aquest sentit. No hi ha grans desviacions i si tot 
continua igual no hi haurà grans diferències a finals d'any.

CiU se n'alegra  de la  situació  de tresoreria,  ja  que és prou bona.  Respecte  a l'anterior 
trimestre la situació a caixa és gairebé d'1.700.000 € més, fet que els tranquil·litza i els dóna 
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la garantia que poden atendre a les obligacions a curt i mitjà termini.

Quant al compliment de la Llei de morositat, aquesta és la gran sorpresa, que han tingut 
quan han repassat els números, ja que observen que en els darrers trimestres la mitjana de 
pagament  era  de  80  dies,  i  s'ha  reduït  a  50  dies.  CiU  es  congratula  d'aquest  fet.  Es 
congratulen bàsicament per dues raons. La primera, perquè cada vegada s'acosten més al 
que estableix la Llei 15/2010, que obliga a pagar a 30 dies, i segona, que l'Ajuntament ha 
reduït molt el termini i s'acosta molt a ell, fet que és bo per a tots els proveïdors, els quals  
cobraran abans.

Felicita les persones que treballen en aquesta Àrea que fan possible la reducció del termini 
de pagament. També es congratulen a nivell  personal, que en els darrers plens que han 
tractat els informes de morositat, CiU sempre ha dit que no trobava una raó tècnica de falta 
de liquidesa per arribar a complir els terminis. Sempre ha insistit que possiblement era un 
problema de gestió. Que creia que amb voluntat i esforç es podia arribar i aquests números 
no fan una altra cosa que evidenciar que el seu grup tenia raó en els seus plantejaments.

El senyor Urtusol per acabar, torna a reconèixer la tasca desenvolupada en aquest àmbit de 
treball  de  tota la  gent  involucrada.  Recorda que van pel  bon camí,  que han d'arribar  a 
complir el que marca la normativa i desitja que això d'avui no sigui flor d'un dia, i que durant 
la resta del trimestre es mantingui en aquesta línia.

La presidència espera que sigui així.

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

INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ, LLEI DE MOROSITAT I REIAL  
DECRET-LLEI 4/2012
Atès el que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de  
desembre,  per  la  qual  s’estableixen  mesures  contra  la  morositat  en  les  operacions  
comercials.

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

Vist  l’estat  d’execució  d’ingressos  i  despeses  a  30/06/2013,  resultant  de  les  dades  de  
tancament del segon trimestre de 2013.

Vista l’acta d’arqueig a 30/06/2013, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.

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

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

PRIMER.- Pren coneixement de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i Patronat  
Municipal d’Ensenyament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la  
informació  sobre el  compliment  dels terminis  de pagament  i  tramitació  de factures en els  
termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de  
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,  
corresponent al SEGON TRIMESTRE 2013.
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1.1.ESTAT D’EXECUCIÓ
1T/2013 – AJUNTAMENT

INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. I
IMPOSTOS 
DIRECTES 11.805.760,00  11.805.760,00 9.423.314,30 5.685.917,85 3.737.396,45

Cap. II
IMPOSTOS 
INDIRECTES 225.000,00  225.000,00 225.266,02 44.364,46 180.901,56

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 2.381.727,30  2.381.727,30 1.527.714,84 994.267,84 533.447,00

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 3.489.706,00 56.965,25 3.546.671,25 3.564.535,06 1.688.563,61 1.875.971,45

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 26.006,00  26.006,00 20.599,40 15.928,35 4.671,05

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 151.000,00 119.656,51 270.656,51 151.843,45 151.843,45 0,00

Cap. VIII
ACTIUS 
FINANCERS 0,00 2.477.623,00 2.477.623,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL  19.150.199,30 574.242,73 21.804.444,06 14.913.273,07 8.580.885,56 6.332.387,51

  DESPESES Crèdits Modificacions Crèdits totals
Obligacions 
reconegudes Pagaments

Pendent 
pagament

  
inicials líquids

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL (*) 5.988.604,66 336.755,35 6.325.360,01 642.287,35 8.922,12 633.365,53

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 7.241.809,25 246.001,66 7.487.810,91 2.921.227,50 2.212.250,56 708.976,94

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 412.490,09  412.490,09 134.919,62 134.919,62 0,00

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 1.933.721,36 185.394,09 2.119.115,45 1.284.338,50 1.199.728,04 84.610,46

Cap. V
FONS 
CONTINGÈNCIES 300.000,00 -127.350,00 172.650,00 0,00 0,00 0,00

Cap. VI
INVERSIONS 
REALS 1.271.000,00 2.013.443,66 3.284.443,66 537.451,51 350.896,21 186.555,30

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 37.000,00  37.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.965.573,94  1.965.573,94 622.038,89 622.038,89 0,00

TOTAL  19.150.199,30 2.654.244,76 21.804.444,06 6.142.263,37 4.528.755,44 1.613.508,23

2T/2013 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats 
nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 597.245,27  597.245,27 272.945,77 263.978,04 8.967,73

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 2.573.213,26  2.573.213,26 1.155.858,32 1.155.858,32 0,00

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

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 37.000,00  37.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. VIII
ACTIUS 
FINANCERS 0,00 79.802,01 79.802,01 0,00 0,00 0,00

TOTAL  3.208.423,36 79.802,01 3.288.225,37 1.428.804,10 1.419.836,37 8.967,73

 DESPESES Crèdits Modificacions
Crèdits 
totals

Obligacions 
reconegudes Pagaments

Pendent 
pagament

  
inicials líquids

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL (*) 2.569.719,27  2.569.719,27 924.294,90 142.592,84 781.702,06

Cap. II DESPESES EN 561.384,09 42.706,48 604.090,57 243.524,61 135.309,17 108.215,44
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BÉNS I SERVEIS

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 320,00  320,00 20,57 20,57 0,00

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

Cap. V
FONS 
CONTINGÈNCIES 25.000,00  25.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. VI
INVERSIONS 
REALS 37.000,00 37.095,53 74.095,53 4.717,40 0,00 4.717,40

TOTAL  3.208.423,36 79.802,01 3.288.225,37 1.172.557,48 277.922,58 894.634,90

(*) Les despeses de personal relatives a la nòmina gener a juny 2013 no han estat comptabilitzades en la seva totalitat per 
motius  informàtics,  posada  en  funcionament  de  la  nova  aplicació  informàtica  Epsilon-RRHH i  traspàs  dades  a  sicalwin-
Comptabilitat, previst al tancament del 3T/2013.

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

INGRESSOS PENDENT COBRAMENT 
EXERCICIS TANCATS

Pendent cobrament 
31/03/2013
TANCATS (2012 i anteriors)
AJUNTAMENT I PATRONAT

Pendent cobrament 
30/06/2013
TANCATS (2012 i anteriors)
AJUNTAMENT I PATRONAT

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.270.211,89 1243858,01
Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.432.639,87 1332123,47

TOTAL EXERCICIS TANCATS 2.702.851,76 2.575.981,48

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

INGRESSOS

Pendent cobrament 
31/03/2013
AJUNTAMENT I 
PATRONAT

Pendent cobrament 
30/06/2013
AJUNTAMENT I 
PATRONAT

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  GENERALITAT 721.022,91 700355,38
Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL GENERALITAT + FEDER 1.271.542,70 1175226,3

Pendent GENERALITAT 2012 756.510,31 750042,78
Pendent GENERALITAT 2011 76.909,66 76.909,66
Pendent GENERALITAT 2010 1.158.669,26 1048152,86
Pendent GENERALITAT 2009 476,38 476,38

TOTAL GENERALITAT EX. TANCATS 1.992.565,61 1.875.581,68

TOTAL GENERALITAT EX. CORRENT 0,00 0,00

TOTAL GENERALITAT EX. CORRENT  I 
TANCATS 1.992.565,61 1.875.581,68
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1.2.MOVIMENTS  DE  LA  TRESORERIA  I  LA  SEVA  SITUACIÓ  2T/2013  – 
AJUNTAMENT I PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

 ACTA ARQUEIG 31/03/2013    
Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0 EFECTIU 8.877,91 0 8.877,91

1
COMPTES RESTRINGIDES 
INGRESSOS 30.827,34 0 30.827,34

2 COMPTES OPERATIVES 4.076.121,18 108.401,21 4.184.522,39

8
P. A JUSTIFICAR I BESTRETES 
CAIXA FIXA 11.950,77 2.277,92 14.228,69

9 FORMALITZACIÓ 0 0 0
TOT. 4.127.777,20 110.679,13 4.238.456,33
 ACTA ARQUEIG 30/06/2013    
Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0 EFECTIU 798,59 0 798,59

1
COMPTES RESTRINGIDES 
INGRESSOS 150900,08 0 150900,08

2 COMPTES OPERATIVES 5.230.455,15 586.882,42 5817337,57

8
P. A JUSTIFICAR I BESTRETES 
CAIXA FIXA 20.382,41 6.583,05 26965,46

9 FORMALITZACIÓ 642,76 0 642,76
TOT. 5.403.178,99 593.465,47 5.996.644,46

1.3. INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, 
DE 29 DE DESEMBRE, QUE ESTABLEIX MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
EN LES OPERACIONS COMERCIALS, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 2013

PAGAMENTS FACTURES SEGON TRIMESTRE 2013 – AJUNTAMENT I PATRONAT

AJUNTAMENT

Nombre Import
Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal (30 dies) 120 97.017,73

Resta de pagaments 1.416 2.151.813,10

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL 1.536 2.248.830,83

Període mig de 
pagament (PMP) 

(dies)

50 dies

Obligacions pendents de pagament en 
les quals s’estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del 
trimestre natural (vençudes a 
30/06/2013)

393 797.548,98
Període mig del 

pendent de 
pagament excedit 

(PMP) (dies)

30 dies

Obligacions pendents de pagament a la 
data de tancament del trimestre natural 
(vençudes i no vençudes a 30/06/2013)

812 1.359.013,67
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PATRONAT

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

7 1.255,51

Resta de pagaments 199 124687,25
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL

206 125942,76 Període mig de 
pagament (PMP) 

(dies)

58 dies

Obligacions pendents de pagament en 
les quals s’estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del 
trimestre natural (vençudes a 
30/06/2013)

55 243.051,00
Període mig del 

pendent de 
pagament excedit 

(PMP) (dies)

19 dies

Obligacions pendents de pagament a la 
data de tancament del trimestre natural 
(vençudes i no vençudes a 30/06/2013)

141 284.432,55

FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ – AJUNTAMENT I PATRONAT

Factures registrades d'entrada 01/01/2013 a 30/06/2013 no tramitades 

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

Període mig 
operacions pendents 
de reconeixement 
(PMOPR)

Pendent de 
reconeixement de 

l’obligació
  

Nombre Import total
Despeses en béns i serveis – Inversions 
reals 145 8 127.720,72

Total 145 8 127.720,72

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

5.  Aprovar,  si  procedeix,  la  modificació  de  crèdit  del  pressupost  de  l’Ajuntament 
3/2013
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica  la modificació de crèdit del 
pressupost vigent de l'Ajuntament, mitjançant suplements de crèdit, per un import de 50.000 
€, finançats amb baixa de crèdits, en què s'augmenten i es minoren les partides que tot 
seguit relacionarà.

Per una banda es donen de baixa crèdits per un import de 50.000 € de la partida d'Espai per 
a vianants c/ la Mina – Pl. Dr. Trueta, ja que en aquesta partida s'ha rebut una subvenció 
que no s'ha comptabilitzat com es va explicar a l'hora d'elaborar els pressupostos, i es va dir 
que no es comptabilitzaven,  ni  es posaven cap de les  subvencions perquè dubtaven si 
arribarien.

En aquests moments l'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona i es 
rebaixen  50.000  €  de  la  partida  per  incrementar  el  condicionament  d'edificis  i  altres 
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construccions,  que es destinen a les obres d'arranjament de la coberta de l'escola Lluís 
Piquer, sobretot de la torre. Ara depèn de GISA, de la Generalitat, acabar l'interior de les 
dues aules de la torre. S'han canviat les encavallades, i fer el sostre nou i desmuntar totes 
les estructures, per donar seguretat a l'inici de curs.

Les obres que queden pendents no entorpiran els infants a l'hora de sortir al pati ni tindran 
problemes de seguretat.

Per tant, es dóna de baixa d'una partida i es dóna d'alta en el condicionament d'edificis per 
fer front al pagament de la inversió.

Pren la paraula la regidora de CiU, la senyora Samon, i indica que el seu grup vota a favor i 
que s'alegren molt que les obres hagin arribat a la seva fi, perquè els han fet patir.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

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

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

Atès l’informe d’intervenció.

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

1. Aprovar la modificació de crèdits MCPle/3/2013 del Pressupost vigent de l’Ajuntament,  
mitjançant suplements de crèdit per un import de 50.000 € finançats amb baixa de crèdits,  
augmentant i minorant les partides que tot seguit es relacionen:  

Despeses a finançar:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Partida Descripció Import
2266.920.63200 CONDICIONAMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 50.000,00

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT 50.000,00

Total crèdits augmentats............................................  50.000 €

Finançament:
BAIXA DE CRÈDITS

Partida Descripció Import
2213.171.60909 ESPAI PER A VIANANTS C/LA MINA – PL DR TRUETA 50.000,00

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS 50.000,00

Total baixa de crèdits ..................................................  50.000 €

2. Iniciar  el  tràmit  d’informació  pública  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  
MCPle/2/2008,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’art.  169  del  text  refós  de  la  Llei  
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i  
l’art. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que l’expedient romandrà  
exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, comptats des del següent a la publicació de  
l’edicte  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  als  efectes  de presentació  de  reclamacions,  i  
s’entendrà definitivament aprovat en el supòsit de no presentar-se’n cap.
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6. Aprovar, si escau, el Compte General corresponent a l'any 2012 de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i 
de l’empresa municipal Habitaparets, SL
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i llegeix la proposta d'acord.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup i d'altres grups van 
indicar en el dia de la Comissió Informativa la possibilitat de retardar un punt de l'ordre del 
dia o el Ple o portar aquest punt en un altre Ple, per tenir més temps per estudiar el tema 
dels comptes. No han rebut cap resposta. La resposta ha estat la convocatòria rebuda per 
correu electrònic i el punt es manté tal com es veu.

La senyora Martí explica que els comptes es van exposar a informació pública el 29 de juliol 
de 2013. És a dir s'han exposat els comptes de l'Ajuntament a informació pública durant el 
mes d'agost, i en el mes d'agost la majoria dels dies són inhàbils.

Les comissions informatives del compte especial van tenir lloc l'11 i el 25 de juliol de 2013, 
quan la normativa estableix que havien d'haver tingut lloc abans del 30 de juny. No ho diu 
per criticar, sinó per constatar, ja que a vegades les coses es fan quan es poden, per això no 
critica  que  tinguessin  lloc  durant  el  mes  de  juliol,  però  no  troben  raonable  que  es  la 
informació pública sigui al mes d'agost. Bé que s'hi posi està bé, però no que no s'accepti 
una pròrroga quan es demana.

La senyora Martí demana i indica que consti en acta que en el Compte de 2013 s'intenti que 
les comissions informatives de comptes tinguin lloc durant el mes de juny, perquè així  la 
informació pública serà al mes de juliol.

No han tingut gaire temps material per estudiar el compte, però vol destacar alguns temes 
que sí que han pogut observar.

En el capítol I, de personal, pagament de les nòmines, hi ha una desviació de 230.000 €, 
que suposa pràcticament un 5%. És una desviació important i que cal que no es produeixi 
en el pressupost de l'any vinent, si bé saben que aquí estan inclosos els plans d'ocupació, i 
la major part de les desviacions es produeixen en seguretat social, però els plans d'ocupació 
han d'estar  inclosos  i  no es  val  dir  com a justificació  que una part  no  correspon a  les 
nòmines pròpies de la corporació, sinó a plans d'ocupació.

A  l'apartat  de  despeses  energètiques,  concretament  de  l'enllumenat  públic,  s'havien 
pressupostat 385.000 € i s'han acabat pagant 492.000 €, que representa una desviació del 
25%, aproximadament.

En despeses energètiques de la piscina s'havien pressupostat 45.000 € i s'han pagat 49.000 
€, que representa una desviació de pràcticament un 10%. Aquests temes haurien d'estar 
bastant  controlats  perquè  es  repeteixen  any darrere  any,  i  veuen  sorprenentment  en  el 
pressupost sobretot en l'enllumenat públic que es desvia un 25%.

Les despeses de l'enllumenat de l'edifici de l'avinguda de la Pedra del Diable, tot i que està a 
baix funcionament, ha sofert una desviació del 80%, ja que s'havien pressupostat 27.000 € i 
han passat a 49.000 €.

El  mateix  passa  en  el  capítol  d'atencions  protocol·làries  de  la  corporació,  amb  una 
consignació de 10.000 € passa a 15.000 €, amb un increment del 50%. No és gaire adient 
pels  temps  que  corren.  En  canvi  hi  ha  d'altres  partides  de  caire  social  que  han  sofert 
disminucions, com per exemple el casal d'estiu, el casal esportiu. El casal d'estiu baixa de 
62.600 € a 47.000 € i el casal esportiu d'11.000 € a 7.500 €. El programa infància i família 
passa  de  107.000  €  a  102.000  €.  Si  les  esmentades  baixes  fossin  estalvi  no  estaria 
malament, però just l'estalvi es produeix en alguna de les partides que tenen un caràcter 
més social.
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En el capítol d'inversions, les inversions més importants previstes no s'han executat. Per 
exemple de xarxa viària s'havien previst 720.000 € i només s'han executat 280.000 €.

No s'ha executat l'aparcament del costat del CAP, ni el centre de Cal Jardiner, per tant és un 
percentatge molt elevat que no s'ha complert del capítol VI.

La senyora Martí constata que en les comissions informatives es va dir que no entenien com 
estaven  fets  els  números  en  el  tema  d'HabitaParets,  SL,  perquè  hi  ha  una  valoració 
patrimonial  elevada,  que  no  és  correcta.  El  patrimoni  d'HabitaParets,  SL  s'hauria 
d'actualitzar, ja que rebaixaria l'actiu.

El NOPP i altres grups reiteradament han dit que aquesta entitat no hauria d'existir per les 
raons que ha exposat i fonamentalment per tot el tema d'HabitaParets, SL vota en contra del 
compte general.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que han dedicat totes les hores 
que han pogut a revisar els números, i malgrat que han intentat comprovar el que en principi 
en les comissions especials de comptes, que havien de veure que s'havia comptabilitzat tota 
la documentació d'acord amb els principis comptables que toquen d'aplicació; malgrat que 
han quedat amb la interventora per intentar aclarir dubtes de la liquidació, vol afegir que la 
interventora ha estat molt clara i molt transparent, i tots els dubtes que han plantejat els ha 
aclarit  de  forma clara.  Malgrat  que han  repassat  tot  l'expedient  d'HabitaParets,  SL  i  es 
mantenen  una  sèrie  d'anomalies,  que  es  continuen  mantenint  en  l'informe de  la  pròpia 
auditoria, insisteix que malgrat tot això, CiU no farà grans valoracions avui del tema dels 
números. Volen centralitzar molt més el temps que disposa d'exposició per manifestar el 
malestar en com s'ha gestionat el tema dels comptes aquest any.

Llegeix el punt 6è de l'article 14 del capítol IV, del Reglament orgànic municipal, que diu:
“Els estats i els comptes seran rendits per l’alcalde o l’alcaldessa 
abans del dia 15 de maig de l’exercici següent al que corresponguin.”

Més endavant  també diu:  “El compte general, format per la intervenció de 
fons, serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe de la comissió 
especial de comptes de l’Ajuntament.”. 
Vol recordar que aquest informe es va emetre el dia 25 de juliol, o sigui 1 mes i 25 dies 
després. Malgrat tot això es troben en la situació que es troben, i els números es posen a 
disposició  el  dia  29  de  juliol,  amb  la  voluntat  de  poder  comprovar  i  fer  la  seva  feina, 
demanen  i  posen  a  disposició  diferents  opcions  i  alternatives.  En  la  última  Comissió 
Informativa per poder desenvolupar realment la seva tasca i malgrat totes aquestes opcions, 
no han rebut resposta, només dimarts van rebre la convocatòria del Ple, en què veuen que 
aquest es manté pel dia d'avui i amb els mateixos punts.

És evident que amb aquestes condicions, CiU no pot desenvolupar la seva tasca i no la pot 
desenvolupar  no perquè no vulgui,  sinó  perquè se'l  limita  les  capacitats.  Si  s'haguessin 
complert en tots els punts el que estableix el ROM, CiU hagués tingut temps més que de 
sobres per desenvolupar la seva tasca, comprovar i presentar-se al Ple amb una idea clara, 
però no l'han pogut fer, perquè no han donat temps únicament i exclusivament per voluntat 
política. Desconeix cap argument tècnic, pel qual no han permès tenir vuit o deu dies, ja que 
no demanaven una altra cosa.

CiU no entrarà a jugar a aquest joc, tenen molt clar que hi ha 1.200 persones que els han 
donat la seva confiança i es mereixen la confiança que aquesta gent els ha donat. Tenen un 
deute  amb  ells.  Insisteix  que  no  jugaran  a  aquest  joc,  ni  tan  sols  fer  valoracions,  ni  
posicionaments  en  aquest  punt,  per  això  passaran  l'expedient  als  seus  serveis  jurídics 
perquè mirin si realment hi ha arguments sòlids i legals per impugnar el punt de l'ordre del 
dia, perquè entenen que no poden continuar per aquesta línia.
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Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que han escoltat tots el que 
ha passat avui. Tots han demanat una sèrie d'accions per tractar el tema de  forma més 
detallada, profunda i amb més temps, i no s'ha complert.

No tenen un estudi complert del que es podia haver portat. No entrarà en més detall, perquè 
en definitiva  la  resta  de regidors  de l'oposició  han aportat  les  seves valoracions,  i  està 
totalment d'acord amb les seves reflexions i no entrarà en detall en el tema dels comptes, 
encara que hi havia uns temes que es podien haver millorat, sobretot pel que fa al tema 
esmentat per la senyora Martí.

El  posicionament  que farà no pot  anar en contra,  ni  a favor de l'estat  de comptes.  ICV 
s'absté en aquest punt perquè no ha tingut temps de valorar-lo. Els temes es poden valorar 
quan s'han pogut estudiar amb deteniment. Espera que canviï la dinàmica, per tenir aquest 
temps de valoració.

Hi ha una qüestió important com és HabitaParets, que ja s'ha comentat. La valoració dels 
béns patrimonials de l'auditoria, eren excessius, i demana que es canviï la valoració, perquè 
no s'ajusta a la realitat. És una qüestió greu.

El  seu grup no està a favor  dels  comptes d'HabitaParets,  SL,  és més ha demanat  que 
HabitaParets, SL es tanqui definitivament, perquè considera que és inútil mantenir-la oberta. 
Per aquest motiu no votarà a favor, ni en contra, mentre no valori els comptes en la seva 
mesura. S'absté en funció d'HabitaParets, SL, perquè considera que no és la manera en què 
s'ha de treballar.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que el seu grup vota a 
favor, perquè sí que han tingut temps d'estudiar els comptes des del 29 de juliol que es van 
publicar. Més d'un mes i mig per revisar uns comptes és suficient, per això el seu grup vota a 
favor.

Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i manifesta que no entrarà a contestar sobre 
la valoració de les desviacions del pressupost, perquè el compte general diu que les coses 
que s'han fet, s'han fet bé, que s'acullen a llei i que és el que és.

Hi ha algunes intervencions que van en la línia de la manca de temps. No és la primera 
vegada. Creu que els grups tenen un problema amb el temps, i han de començar a gestionar 
el seu temps. Des de l'11 de juliol fins avui hi ha més de 2 mesos, en els quals han tingut  
temps per analitzar el tema.

Els votants de qualsevol força política li mereixen el seu respecte com de la seva, per això 
enlloc d'intentar tirar en cara els votants, prega que facin un esforç per satisfer-los i  que 
dediquin temps, sobretot quan han tingut 2 mesos per estudiar la documentació.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor  Urtusol, i indica que no entrarà a valorar com 
gestiona el temps cadascú, però sí que demana que aquells que disposen de temps per 
gestionar-lo  que  el  gestionin  amb una  única  voluntat  que  és  complir  el  reglament  i  els 
reglaments estan per complir-los. El que ha llegit de l'article 14 és prou clar. Si l'equip de 
govern hagués complert tot el que estableix el reglament, CiU disposava de temps, ja que el 
tenien prou ben adequat per gestionar el tema de l'estat dels comptes. Insisteix que l'únic 
problema que hi ha hagut és que l'equip de govern ha presentat els números un mes i mig 
tard.

CiU va demanar a la Comissió Especial de Comptes de l'any anterior, quan es tractaven els 
comptes de 2011, que es busquessin solucions perquè enguany no es tornés a caure en la 
mateixa situació i han tornat a caure-hi. CiU es torna a queixar de la situació més fermament 
que l'any passat i l'únic que demanen és que l'any que ve s'intenti complir amb el que diu el  
ROM i tots tindran temps per gestionar el temps com creguin oportú i per fer la seva tasca.

El regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, indica que es perd, perquè no sap si el discurs és 
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que no han complert i que s'han endarrerit un mes en presentar i iniciar el tràmit o és que 
CiU no ha tingut temps. Si haguessin complert el mes i mig, suposa que haguessin tingut el 
mateix problema, perquè el Ple enlloc de tenir lloc al setembre per a l'aprovació general dels 
comptes, hagués estat al juny o al juliol. Tots han d'aprendre a gestionar el temps.

Amb caràcter previ a emetre les votacions el grup de CiU demana no fer posicionament en 
aquest punt a no ser que jurídicament hagi de constar el sentit del vot i que en aquest cas 
demanen informe del secretari amb aquesta valoració.

Per  part  del  secretari  s'informa que el  resultat  de les  votacions  ha de  coincidir  amb el 
nombre de membres del consistori que es troben presents en el punt de l'ordre del dia, i que 
l'article 68 del Reglament orgànic municipal estableix que fins i tot en el supòsit de l'absència 
d'un membre del Ple, un cop iniciada la deliberació d'un assumpte, equival a l'abstenció, a 
l'efecte de la votació corresponent. Per aquest motiu es considera que el posicionament de 
CiU és abstenció.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP,)

Vots en contra: 4 (NOPP)

Abstencions: 4 (CiU, ICV)

Per tant i,

Atès que en sessions del dia 11 i 22 de juliol de 2013 es van presentar les liquidacions de 
l’exercici  de  2012  dels  pressupostos  de  l’Ajuntament  i  del  Patronat  Municipal  
d’Ensenyament,  dels  comptes  generals  de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  del  seu 
organisme  autònom,  el  Patronat  Municipal  d’Ensenyament,  i  de  l’empresa  municipal  
Habitaparets sl, i han estat a disposició dels membres de la Comissió Especial de Comptes  
tots  els  estats,  llibres  i  resta  de  documentació  que  integra  el  Compte  General  de  
l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  del  seu  organisme  autònom,  el  Patronat  Municipal  
d'Ensenyament, i de l’empresa municipal Habitaparets sl.

Atès que en la sessió de data 25 de juliol de 2013 la Comissió Especial de Comptes va  
procedir a elaborar i signar un informe favorable dels comptes generals de l’exercici de 2012  
de l’Ajuntament de Parets del Vallès, del Patronat Municipal d’Ensenyament i d’Habitaparets  
sl, i es va procedir a l’exposició pública dels comptes de referència.

Atès que en data 29 de juliol de 2013 es va publicar en el BOP l'edicte d'exposició pública  
de l’informe de la Comissió i dels comptes de referència, per un termini de quinze dies i vuit  
més, i que durant aquest termini no s'ha presentat cap reclamació ni objecció, segons ho  
certifica el secretari de la corporació.

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

1. Aprovar en els seus propis termes i d'acord amb l'informe emès per la Comissió Especial  
de Comptes, el Compte General corresponent a l'any 2012 de l'Ajuntament de Parets del  
Vallès,  del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i  de l’empresa  
municipal Habitaparets, SL.

2. Trametre  el  present  acord,  juntament  amb  el  Compte  General  de  l'Ajuntament,  del  
Patronat Municipal d'Ensenyament i d’Habitaparets, SL a la Sindicatura de Comptes.

7. Aprovar, si procedeix, el desenvolupament per l'Ajuntament de Parets del Vallès del 
Projecte d'implantació del  Model  territorial  d'impuls d'emprenedoria  corporativa en 
l'àmbit de l'Associació Àmbit B30
Pren la paraula la regidora de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la senyora Lloret, i 
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explica que l'Associació B30, la formen 56 agents del territori que comprèn el llarg de la B30, 
entre Martorell i la Roca. Que els 56 agents són de 23 municipis diferents, en els quals estan 
representats ajuntaments, patronats i diversitats.

L'objectiu prioritari de l'associació és convertir l'àmbit de la B30 en un dels principals pols 
industrials i  de manufactura avançada del sud d'Europa, i  l'important és que l'objectiu és 
buscar  un  resultat,  que  és  generar  ocupació  en  la  zona,  a  partir  de  la  concentració 
d'empreses competitives, que aportin valor afegit al territori. Per això, la tasca de l'associació 
permetrà resultats, que actualment preocupa a tots i a totes, que és l'oportunitat de generar 
llocs de treball.

L'associació  entre  d'altres  accions,  comença  a  assolir  el  seu  objectiu,  que  és  un  fet 
destacable, ja que moltes vegades sorgeixen associacions,  les quals tenen moltes fites i 
normalment costa concretar-les perquè hi ha molts objectius, doncs l'Associació B30 té una 
de clara, i tots els municipis que en formen part els va agradar i és que té l'objectiu de noves 
empreses, que ajudin al territori i generin nous llocs de treball.

L'objectiu s'ha de concretar i una de les maneres és dividir-lo en subprojectes, que arribin a 
aquesta  fita,  els  quals  s'han  encarregat  a  diferents  agents  que  en  formen  part  de 
l'Associació.

L'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  proposa  liderar  un  dels  projectes  dins  de  l'àmbit  de 
l'emprenedoria corporativa,  que vol  dir  potenciar  la creació de noves empreses de valor 
afegit  amb  la  col·laboració  amb  empresaris  del  territori.  Tant  de  grans  empreses  com 
podrien ser les que formen part del Consell Industrial, com d'altres que no formen part de 
l'esmentat consell o que siguin més petites, que siguin pimes, fins i tot micropimes.

El projecte va enfocat a ajudar a crear oportunitats de negoci en aquest àmbit perquè les 
empreses creïn ocupació. A tall informatiu indica que subprojectes que s'han encarregat a 
altres municipis de la B30 com la plataforma d'innovació oberta, que s'ha encarregat a la 
Unió de Polígon Industrials de Catalunya (UPIC), a AJAX30 que és una associació entre 
PIMEG  i  la  Universitat  Autònoma  de  Bellaterra,  un  altre  que  és  el  Centre  de 
Desenvolupament d'Innovació Logística, de l'Ajuntament de Polinyà; SMART B30, que se li 
ha encarregat a l'Ajuntament de Sabadell; el núvol B30, que és bàsicament que en el parc 
de l'Alba s'ofereixen espais per acollir els centres de dades de nous operadors.

Un altre dels projectes és el NANO B30, que s'adjudica a l'Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia, que donen suport a iniciatives emprenedores de nanotecnologia.

La senyora Lloret indica que pot parlar d'altres projectes en què es demana que els agents 
de la B30 els tirin endavant. L'estat actual és que el passat 16 de setembre es van presentar 
els projectes a la Comissió Executiva de la B30, i l'Ajuntament de Parets també va presentar 
el seu. Actualment l'executiva està treballant  en l'acceptació o no dels projectes, i  un fet 
important a destacar és que no és un projecte que hagi proposat l'Ajuntament de Parets, 
sinó que de la reflexió de les persones que han treballat en la B30, que formen part molts 
empresaris del territori, van triar els projectes que creien que s'havien de desenvolupar per 
aconseguir l'objectiu.

L'Ajuntament de Parets presenta el seu, però són ells els que proposen que sigui un dels 
triats.

Una altra de les coses que fa l'executiva és mirar de presentar els projectes de manera 
conjunta a Europa per aconseguir finançament per a la seva implementació i va quedar una 
mica acordat entre els membres que si arriba el finançament serà perfecte, perquè ajudarà a 
què el  desenvolupament sigui  més ràpid,  i  es va quedar també que no es pot frenar el 
projecte fins esperar que hi hagi un finançament extern, sinó que cada Ajuntament juntament 
amb els empresaris i agents del territori, amb els seus recursos propis que el comencin i  
intentin desenvolupar-lo fins al punt que permetin els seus recursos o economia.
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L'Ajuntament de Parets del Vallès té la intenció de tirar endavant el projecte i ja porta una 
part  treballada.  Ho  volen  tirar  endavant  perquè  la  prioritat  de  la  legislatura  és  generar 
ocupació i el projecte obre una nova possibilitat i és un esforç més per donar resposta a la 
màxima preocupació de tothom, però sobretot dels paretans i les paretanes, que actualment 
no tenen un lloc de treball i estan en situacions complicades. Només per aquest motiu val la 
pena apostar pel projecte, i si genera llocs de treball benvinguts siguin i hi destinaran els 
recursos que siguin necessaris.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que no discutiran la 
bondat  del  projecte,  però  el  consideren  molt  inconcret  i  poc  definit.  La  documentació 
facilitada és un projecte que té dues pàgines. Haurien d'haver propostes i accions concretes 
i no veuen que això existeixi i per aquest motiu el seu grup s'absté.

Intervé  la  regidora  de  CiU,  la  senyora  Samon,  i  exposa  que  per  al  seu  grup  impulsar 
l'emprenedoria és un dels eixos del seu programa electoral, i  per això tot el que vagi en 
aquesta línia sobre fomentar la creació de llocs de treball  té el suport  de CiU. A més el 
projecte que es presenta amb els clàssics de foment de l'emprenedoria i s'alinea amb les 
noves estratègies que marca la Unió Europea, entre moltes preveu un model d'intervenció 
supramunicipal, la invitació i la participació directa de les empreses, el desenvolupament del 
projecte i la implicació d'entitats, patronals, associacions i organismes del territori.

Està clar  que és un projecte que encara està per desenvolupar,  i  si  es desenvolupa bé 
promourà i dinamitzarà tot el teixit industrial, crearà nous llocs de treball, i per tant riquesa al 
municipi. Per l'exposat CiU vota a favor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que no pot votar en contra de 
qualsevol iniciativa que suposi dinamitzar l'economia. La realitat és la que hi ha i la situació 
d'atur al municipi és complicada, per aquest motiu cal fer tot el possible perquè la situació 
millori. És cert que és un tema molt sensible a la gent i que tal com va dir a la Comissió  
Informativa la proposta encara està molt verda, ja que el projecte només és un full. Es diuen 
moltes coses, però no hi ha gaires propostes concretades. Suposa que es desenvoluparà 
més. Té molt a veure amb la notícia que ha llegit fa poc, sobre que la Generalitat té l'àmbit  
B30, i parla de 8 empreses. És una aportació més. S'ha d'anar al tanto amb aquestes coses, 
perquè  la  situació  d'atur  al  municipi  és  complicada.  Si  a  una  persona  aturada  li  parles 
d'alguns projectes,  està molt  bé,  però preguntarà quins  recursos econòmics,  personals  i 
esforços es dediquen perquè ell trobi feina. Actualment la gent té presa i s'haurien de trobar 
fórmules i solucions per millorar la situació d'atur al municipi.

Evidentment que no votarà en contra. Va fer la reflexió del finançament i es va dir que era el 
mateix àmbit B30 i a partir d'aquí les empreses haurien d'aportar. Si això no té cap cost 
econòmic és un factor a tenir en compte. S'ha d'anar amb cura tirar endavant projectes que 
tinguin un resultat poc definitiu, perquè el tema està molt sensible, per això s'ha de tenir 
molta cura.

Les empreses han dit que es tirin endavant diversos projectes, però no veu que es compti 
amb  elles  directament,  amb  un  compromís  que  arribat  el  moment  les  empreses  s'hi 
apuntaran amb aportació econòmica per tirar els projectes endavant. Això no està reflectit, 
per  tant  han  d'anar  al  tanto,  perquè  hi  ha  1.500  aturats  aproximadament  i  projectes 
endavant, però no han de fer titulars al Parets al dia i Vallès Visió, que recullen la notícia, i 
reitera que s'ha d'anar molt al tanto en què es gasten els diners i s'empra el temps. No 
obstant això votarà a favor.

Intervé el portaveu del PP, el senyor Carmany, i indica que el seu grup està a favor de tot el  
que sigui promocionar Parets i el teixit empresarial, i que es pugui ser punters, que ja ho són 
perquè un cop presentat el projecte, hi ha molts ajuntaments que han quedat encantats i es 
volen sumar i saber com ho han fet.

La regidora de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la senyora Lloret, explica que estan 
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en una fase inicial.  S'ha definit  on es vol  arribar.  El  16 de setembre es va presentar el 
projecte a veure si l'acceptaven, llavors es dedicaran els recursos necessaris i es donarà via 
per tirar el projecte endavant.

En el tema de la B30 es va gestionar a través de tota una sèrie d'entrevistes mantingues 
amb  empresaris  de  l'esmentat  sector.  D'ells  van  néixer  els  neguits  i  les  propostes  de 
diferents projectes i un d'ells va ser aquest. De moment el neguit i l'entusiasme va sortir de 
tots i no només dels ajuntaments, sinó d'altres entitats.

Respecte a què podien fer altres coses, ja en fan. Sempre podrien fer més, però la Regidoria 
de Promoció Econòmica porta a terme accions que tenen un resultat immediat com els 32 
plans d'ocupació, amb persones de Parets, que s'han incorporat de manera immediata al 
món laboral o sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana s'ha firmat un conveni amb 
un nou operador que s'ubicarà al Sector Iveco, el qual es compromet a què tots els llocs de 
treball l'ocuparà gent de Parets. Són mesures que d'un dia per l'altre ja tenen resultats, i els 
ajuntaments han de posar la vista més enllà i apostar en projectes que obren una porta i  
donen resultats de futur. L'Ajuntament no és una màquina de generar llocs de treball, per 
això es busca la col·laboració públic-privada que pot donar més resultats i sinó com a mínim 
l'hauran  intentat,  perquè  no  es  poden  quedar  de  braços  plegats,  sinó  adoptar  mesures 
immediates, han d'intentar apagar els focs que tenen i amb la vista més enllà.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 13 (PSC, CIU, PP, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions: 4 (NOPP)

Per tant i,

Exposició i descripció de fets
Vist que el Ple de l'Ajuntament en sessió de 29 de novembre de 2012 va acordar aprovar la  
constitució de l'Associació Àmbit B30 i els seus Estatuts.

Vist que en la sessió de la Comissió Executiva de l'Associació Àmbit B30 de 25 de juny de  
2013  es  va  acordar  desenvolupar  els  nou  projectes  que  l’Associació  va  definir  com  a  
prioritaris a partir del treball i la diagnosi del territori en l'aposta per convertir l’Àmbit de la  
B30 en un dels principals pols industrials i de manufactura avançada del sud d’Europa.

Vist que una vegada definits els projectes, l’Associació de l’Àmbit de la B30 durà a terme  
durant la validació dels lideratges per part dels municipis, dels 9 projectes presentats per  
membres de l’Àmbit B30.

Vist que el Projecte d’emprenedoria corporativa és un dels eixos que s’impulsaran en el  
marc dels projectes definits en  l’Associació de l’Àmbit B30 que es basa en la identificació de 
projectes  emprenedors  que  poden  tenir  un  alt  potencial  de  creixement  i  impacte  en  el  
territori.  En  aquests  casos,  administracions  i  empreses  faran  l’acompanyament  en  la  
definició i maduració del model de negoci fins a la seva posada en marxa. 

Vista la proposta del Servei de Promoció Econòmica, en què el municipi de Parets del Vallès  
assumeixi el lideratge del projecte “Emprenedoria corporativa”, projecte a desenvolupar de  
forma supramunicipal amb el compromís i la cooperació públic-privada com a eix diferencial  
i estratègic.

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

1. Aprovar  el  desenvolupament  per  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  del  Projecte  
d'implantació del Model Territorial d'emprenedoria corporativa en l'àmbit de l'Associació B30,  
d'acord amb la proposta formulada pel Servei de Promoció Econòmica.
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2. Notificar aquest acord a l'Associació Àmbit B-30 i als representants del Consell Industrial  
de Parets del Vallès.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
8. Aprovar, si correspon, la revisió de preus i el resultat de l’auditoria del contracte de 
gestió del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i de neteja viària de 
Parets del Vallès
Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i exposa 
que el Plec de condicions del servei  de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i de 
neteja viària de Parets del Vallès preveu una retenció d'un 2% a l'any del total del preu del 
contracte durant 1 any. Concretament per fer una auditoria del servei, que en base al 2%, 
segons el servei hagi estat d'una manera o una altra, s'arriba a abonar el 2% o s'aplica una 
penalització. Encara que en tot el Decret es parla de pagar, en concret l'auditoria comporta 
una penalització de 6.000 € quant a l'auditoria de servei.

El servei va començar a l'abril i quan parlen d'anualitats és d'abril a abril. Com es portaven 
endarrerits els tres primers mesos de la prestació, comporta tot l'import  que parlen,  i  es 
tracta de 15 mesos, perquè a partir de l'any vinent s'agafi l'anualitat concreta.

L'import a pagar del 2% són 29.000 € més IVA i al final s'abonen 22.900 €, IVA exclòs. Es 
porta també l'actualització dels preus que d'acord amb les clàusules del contracte hi ha una 
actualització d'acord amb l'IPC que és només el 85% de l'IPC estatal, que d'abril 2012 a abril 
2013 és de l'1,4%, i sobre aquest import s'aplica el 85%. No sobretot el contracte, sinó sobre 
una sèrie molt concreta del contracte i no sobre l'import total del contracte.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que en aquest apartat, hi ha 
3 punts relacionats amb el tema de la recollida i el trasllat de residus i la neteja viària, els 
quals estan vinculats.

L'aprovació  dels  3  punts  suposa un  increment  del  contracte  d'adjudicació  del  servei  de 
neteja viària i  d'escombraries de 100.000 €, ja que en el  primer punt  que ha explicat  el 
regidor es preveu un pagament de 12.964,09 €, que corresponen a l'increment de l'IPC, que 
seria normal, però després hi ha un segon apartat respecte al 2% que es reté i que es paga 
en funció de si es compleixen o no els objectius, de 22.971,49 €. Si es llegeixen l'informe, 
l'import total hauria d'haver estat, la retenció del 2%, de 21.000 € i es pagaran 22.000 €, amb 
una penalització de 6.000 €, però si es mira l'informe es veuen coses bastant espectaculars. 

No saben com s'ha calculat, perquè no tenen dades suficients, però per exemple hi ha un 
apartat, concretament el de la xarxa de contenidors amb deficiències en la neteja, inferior al 
6%, satisfactori.  Del  6% al 13% no satisfactori.  Del  13% al 21% deficient.  Més del 21% 
inacceptable. És fort que l'estudi digui això i que només es penalitzin en 6.000 €. Clar que es 
valoren més qüestions, no només els contenidors, es valoren les absències en el lloc de 
treball, no presència en el lloc en el qual s'analitza. Són quantitats realment importants i el 
NOPP vol vincular els punts, perquè és un paquet que s'ha dividit en tres, perquè no es vegi 
gaire que la suma total són 100.000 €.

La presidència indica que no es pot dividir, perquè sinó es posarien el tres punt en  un de sol 
i es faria una sola votació o es divideixen els tres punts. No hi ha cap intenció de fer tres 
punts per repartir les coses. És més, a l'equip de govern li semblaria perfecte que fos un sol 
punt si li sembla bé al plenari i tothom ho agrairà, però si són tres punts es parla en cada 
moment de cadascun dels punts, perquè sinó es poden vincular cadascun dels punts és 
il·lògic. Pregunta al plenari si es passen els tres punts amb una votació única, encara que 
sembla il·lògic.

El plenari prefereix que siguin tres punts.
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La presidència prega a la portaveu del NOPP que es centri en el punt.

La senyora Martí indica que el present punt és el dels objectius en què es proposa acordar 
uns increments en el contracte d'uns 35.000 € o 36.000 €, la part corresponent a l'IPC que 
és  correcta,  però  la  part  dels  objectius  no  tenen  suficients  arguments  per  valorar  si  la 
penalització és suficient o no, sobretot si llegeixen una part de l'informe. Per aquest motiu el 
NOPP vota en contra del punt.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martí, i exposa que els contractes estan per 
complir-los i pel que fa al cas concret d'aquest contracte té moltes clàusules, potser massa. 
No  els  agrada i  no  acaben d'entendre  com s'inclou  l'augment  de  l'IPC en un contracte 
d'aquest tipus, perquè es tracta d'un import anual d'1.305.000 € quan es va signar o quan va 
entrar en vigor al gener de 2010. Com no han tingut temps de mirar l'import liquidat no han 
vist quant s'havia incrementat el contracte.

El problema possiblement va ser qui va formalitzar el contracte i ara el que es farà durant els 
propers 7 anys és pagar les conseqüències. CiU no està d'acord amb l'augment de l'IPC.

Pel que fa a l'altra part, dels 6.000 € en penalització, sembla que sigui per quedar bé, de 
cara a la galeria, ja que 6.000 € després d'haver llegit l'auditora sembla que sigui un import 
per  quedar  bé.  D'un  contracte  d'1.305.000  €  una  penalització  de  6.000  €  és  bastant 
insuficient.

Repeteix el que ha dit a l'inici, que els contractes estan per complir-los, i que això està en el 
contracte i malgrat que no els agrada, CiU s'absté.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que el tema d'Urbaser, SA és un 
problema que tenen des de fa temps.  Poden parlar  dels  tres punts com d'un desgavell 
important. Fa un any que va dir que Urbaser, SA els tenia segrestats i certament ho pensa. 
Quan no és per un cantó és per un altre i sinó per un altre.

Els 6.000 € de penalització és una dinàmica que va caient. En definitiva ICV no votarà a 
favor ni d'aquest ni dels altres dos punts, perquè és un escàndol. Es va signar un contracte 
que es va redactat malament en el seu moment i aquesta és la prova ben clara que en el 
seu moment no es van lligar bé els temes. Ja parlarà dels altres dos temes, perquè l'alcalde 
no deixa barrejar punts, però en el primer punt es cau en la penalització sistemàtica dels 
6.000 €, els  quals s'acaben pagant i cada vegada es paga més. Per aquest motiu no pot 
votar a favor i menys tal com està la situació.

Pren la paraula el representant del PP, el senyor Carmany, i manifesta que el punt tracta 
sobre el tema de l'auditora i de l'IPC i el contracte així ho diu, per això voten a favor.

Intervé el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i repetirà el que ha 
dit  abans. No sap si és poca o molta la penalització,  però s'ha signat un contracte amb 
aquests senyors que diu que se'ls ha de pagar 1.000 € l'any, però de moment només es 
paguen al mes 900 €, els altres 100 €, si ho fa bé els cobrarà tots i sinó cobrarà menys.  
Potser s'estan esforçant en fer-lo millor cada vegada perquè els penalitzin menys.

L'auditoria  és  externa  i  no  intervé  ningú  de  l'Ajuntament,  en  aquest  cas  l'ha  realitzat 
l'empresa  Lovic Disseny i Control de Serveis Urbans. Ha de dir que el servei ha millorat, 
perquè l'any  passat  la  penalització  era de 9.000 € o 12.000 €,  i  això  vol  dir  que s'han 
esforçat una mica més, i tenen dret a què no els penalitzin amb res si ho fan bé. És una 
retenció per si ho fan malament.

Respecte a l'IPC els agradarà més o menys, però es tracta de complir amb la legalitat, ja 
que el contracte té inclosa la revisió de preus d'acord amb l'IPC anual, el 85% sobre una 
sèrie de conceptes i l'Ajuntament compleix la llei. Per tant, durant els diferents períodes de 
durada  del  contracte  apareixerà  cada  any  la  revisió  de  preus  i  l'actualització  del  2%. 
Evidentment l'empresa vol cobrar i van endarrerits i havien d'haver cobrat a principis d'any. 
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No es tracta d'augments, ni de pujades encobertes, ni de cap història, sinó que es compleix 
la llei i el contracte.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 5 (NOPP, ICV)

Abstencions: 3 (CIU)

Per tant i,

Exposició i descripció de fets
El Ple de l'Ajuntament de data 27 de gener de 2011 va adjudicar el Servei de recollida i  
trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès a l'empresa Urbaser,  
SA.

D'acord amb el estipulen les clàusules següents del contracte signat en data 1 d'abril de  
2011:

• Clàusula  segona:  el  preu  del  contracte  serà  abonat  a  l'adjudicatari  per  mesos  
vençuts  dins  el  termini  legal  que  correspongui  i  que  en  cadascuna  de  les  
certificacions mensuals es realitzarà la retenció prevista al plec de condicions del 2% 
previst per retribució per objectius. 

• Clàusula setena: anualment s'haurà de realitzar per empresa externa l'auditoria del  
servei amb l'objectiu de determinar el grau de compliment de les prestacions i que  
determinarà la quantia a satisfer per la retribució per objectius.

• Clàusula  cinquena:  el  preu  d'adjudicació  es  revisarà  anualment,  d'acord  amb  la  
fórmula prevista per la revisió de preus.

Atès que amb l'objecte de fer coincidir el resultat de l'auditoria amb l'anualitat del contracte  
(abril-abril) es va acordar que l'auditoria de l'any 2012 s'ampliaria fins al mes de març de  
2013, que representa un import de la retenció per objectius del 2% del contracte per un  
import  de 29.027,78 € més IVA, que representa una penalització de 6.056,29 € més IVA.

Vista  l'auditoria  realitzada  per  l'empresa  Lovic  Disseny  i  Control  de  Serveis  Urbans  del  
servei per als mesos de gener a març de 2013, d'acord amb la qual l'import de la retribució  
per objectius pel període de gener de 2012 a març de 2013 és de 22.971,49 euros IVA  
exclòs.

Vist l'informe d'acord amb la fórmula prevista a la clàusula cinquena del contracte per a la  
revisió de preus.

Atès que el percentatge de variació de l'IPC estatal pel període comprès entre els mesos  
d'abril de 2012 a abril de 2013 es fixa en 1,4%.

Atesa la necessitat d'aprovar la despesa originada per aquest contracte per als mesos d'abril  
a desembre de 2013 amb la incorporació de la revisió de preus.

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

1. Aprovar la retribució per objectius  dels mesos de gener de 2012 a març de 2013  del 
contracte del Servei de recollida i  trasllat  dels residus sòlids urbans i la neteja viària de  
Parets del Vallès per un import de 22.971,49 euros IVA exclòs.

2. Aprovar la revisió del preu del contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus sòlids  
urbans i la neteja viària de Parets del Vallès segons el percentatge de variació de l'IPC  
estatal (abril de 2012 a abril de 2013), per un import de 12.964,09 euros IVA exclòs.

3. Aprovar la proposta de despesa en fase AD número 920130003116 per un import de  
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18.713.91  euros,  amb  càrrec  a  la  partida  2213.16212.22733  Contracte  recollida  
escombraries i neteja viària en concepte de retribució per objectius gener a desembre de  
2012, a favor d'Urbaser SA.

4. Aprovar la proposta de despesa en fase AD número 920130003118 per un import de  
6.554,73 euros, amb càrrec a la partida 2213.162.22733 Contracte recollida escombraries i  
neteja viària en concepte de retribució per objectius gener a març de 2013, a favor d'Urbaser  
SA.

5. Aprovar la proposta de despesa en fase AD número  9200130003122 per un import de 
10.695,38 euros, corresponents a un import base de 9.723,07 euros i un import IVA al 10%  
de 972,31 euros, amb càrrec a la partida 2213.162.22733 Contracte recollida escombraries i  
neteja  viària  per  fer  front  a  les  despeses  de  la  revisió  de  preus  pels  mesos  d'abril  a  
desembre de 2013.

6. Notificar el present acord a l'empresa interessada.

9. Ratificar, si procedeix, l’acord de Junta de 25 de juliol de 2013, relatiu a l’aprovació 
del complement de la despesa de l’ampliació del servei de diumenges del contracte de 
gestió del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de 
Parets del Vallès
Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica 
que al  2011 es  va aprovar  l'ampliació  del  servei,  i  es  passava del  servei  que oferia  el 
contracte a l'ampliació amb la recollida els diumenges, que va significar un cost de 20.000 €, 
i un termini de 12 mesos. El servei va començar al desembre i els 20.000 € es van dividir en 
12 mensualitats, i de desembre a desembre han de cobrir 13 mensualitats. Aquí s'aprova la 
mensualitat  que  falta,  i  no  s'incrementa  l'import,  sinó  que  s'aproven  2.507,57  €  per  al 
pagament de la mensualitat pendent. El cost del servei continua sent el mateix, 20.000 €.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que la proposta sobre 
aprovar una despesa de 2.507,57 €, és la prova de nou que les bases del servei es van fer 
malament en el seu dia. Depresa, en el moment abans de les eleccions i que el contracte 
també es va fer malament, tot i que va haver-hi un estudi previ, no devia ser gaire afinat 
perquè es va descuidar el servei dels diumenges i després es va haver d'afegir, fet que ha 
comportat unes despeses importants i a sobre ara s'aprova una actualització de l'increment 
del contracte de 2.507.57 €. També és una demostració que l'empresa demana diners tot el 
dia, tot i tenir l'adjudicació d'un contracte anual d'1.300.000 €, resulta que han d'acordar una 
actualització de 2.507.57 €. La prova de nou que el contracte és un nyac bastant gros. Per 
l'exposat el NOPP vota en contra.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martí, i indica que en aquest punt el més important no 
és l'import en si, sinó que es posa de manifest una altra vegada el desgavell del contracte. Al 
final  de la seva durada l'Ajuntament  pagarà el  que vol el  contractista,  ni  més ni  menys, 
perquè  a  base  d'imports  petits,  alguns  no  tan  petits,  acabaran  pagant  el  que  volien. 
Evidentment CiU vota en contra.

Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que es tracta d'una ampliació, 
un altre cop del mateix tema, amb 2.507.57 € més en un servei, amb el qual el seu grup ja 
va estar en contra. Es servei no es prestava bé, i  es va haver de fer una ampliació els 
diumenges. Tots han dit el mateix i coincideixen en el fet que el contracte està mal redactat i 
mal fet i l'Ajuntament continua dient que sí a tot el que diu Urbaser, per tant ICV vota en 
contra.

Intervé el portaveu del PP, el senyor Carmany, i explica que el servei com ja s'ha dit era de 
dilluns a dissabte, i els diumenges no es realitzava la recollida. Hi havia problemes i els 
ciutadans es queixaven, per aquest motiu es va decidir augmentar el servei els diumenges. 
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Urbaser simplement incrementa el preu per un dia de treball més. El 80% del cost del servei 
són sous i salaris. És probable que el contracte tingui un defecte, però el més important és 
resoldre el problema del ciutadà respecte a la recollida d'escombraries. Per l'exposat el PP 
vota a favor.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i explica 
que amb la proposta es regularitza un tema administratiu per pagar a l'empresa al desembre 
de 2013, perquè sinó no hi haurà partida. Reitera que l'ampliació del servei és la mateixa.

L'equip  de govern  governa i  per  tant  vol  que funcioni  el  servei  d'escombraires  i  que la 
població tingui un servei correcte, que la població estigui neta, que es reculli i que no hi hagi 
desbordaments.  Una  mica el  que  vostès  deien  fa  un any i  escaig  quan  hi  havia  algun 
problema, i es va decidir solucionar-lo. Es va posar remei.  La diferència és que l'equip de 
govern té una responsabilitat de govern i ha de prendre decisions i els grups de l'oposició 
presenten propostes. Tot és correcte, però reitera que l'equip de govern té la responsabilitat 
de govern i de mantenir els serveis en les millors condicions possibles, per això va decidir  
l'ampliació del servei de recollida els diumenges fa un any i escaig.

Reitera que ara es tracta de solucionar un problema administratiu de partides per poder 
pagar lla mensualitat al desembre.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 8 (NOPP, CIU, ICV)

Abstencions: 0

Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, ratifica  l’acord de Junta de 25 de juliol de 2013, 
relatiu a l’aprovació del complement de la despesa de l’ampliació del servei de diumenges del 
contracte de gestió del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària  
de Parets del Vallès, següent:

“Exposició i descripció de fets
En data 19 de gener de 2012 el Ple de l'Ajuntament va aprovar la modificació per ampliació  
del contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de  
Parets del Vallès incrementant els serveis de recollida dels diumenges.

Atès que la despesa d'ampliació del contracte aprovada pel Ple era de 20.697,25 euros IVA  
inclòs anuals i, que durant el mes de desembre de 2011, ja s'havia iniciat el servei.

Atès que la despesa del servei des del mes de desembre de 2011 fins el desembre de 2012  
ha estat de 23.512,40 euros inclosa la modificació d'IVA i la revisió de preus a partir de  
desembre de 2012.

Vist l'informe emès pel secretari accidental amb el detall de les propostes de despesa i les  
factures  aprovades,  segons  el  qual  cal  aprovar  un  complement  de  2.507,57  euros  per  
tancar definitivament la despesa del contracte pel 2012.

La Junta de Govern local, per unanimitat, ACORDA:

1. Aprovar  la  proposta  de  despesa  en  fase  AD núm.  920130002113  per  un  import  de  
2.507,57 euros amb càrrec a la partida 2213.162.22733 Contracte recollida escombraries i  
neteja viària a nom d'Urbaser, SA en concepte de complement de l'ampliació del contracte  
del servei de diumenges del mes de desembre de 2011 al desembre de 2012.

2. Ratificar aquest acord pel Ple municipal.”

10. Aprovar,  si escau, el restabliment econòmic de l’exercici 2012 del contracte de 
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gestió del servei de recollida i neteja viària derivada dels costos de personal
Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i llegeix la 
proposta d'acord relativa al restabliment econòmic de l’exercici 2012 del contracte de gestió 
del servei de recollida i neteja viària derivada dels costos de personal.

Intervé  la  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  indica  que  el  regidor  ha  parlat  de 
responsabilitat de govern i és evident responsabilitat de govern vol dir fer les coses bé i no 
fer-les a qualsevol preu. Aquesta reflexió està molt ben indicada en aquest punt. Es tracta de 
fer les coses bé i no a qualsevol preu, i  en el contracte sembla que les coses es fan a 
qualsevol  preu,  perquè en el  tercer punt com ha indicat  al  començament,  els tres punts 
sumats suposen al contractista 100.000 € més del que havia pressupostat per al 2012, ja 
sigui per compliment d'objectius, per revisió de l'IPC i per cobrar l'absentisme, que aquest 
punt és el colmo dels colmos.

En aquest punt, el contractista ha demostrat que els treballadors que té tenen un absentisme 
alt, i l'Ajuntament emet un informe que reconeix que el contracte només absorbirà el 5% de 
l'absentisme i la diferència fins al 15%, i li pagarà. Quan a algú li adjudiquen un contracte, 
per exemple si a un paleta li adjudiquen la construcció d'un habitatge, si el paleta està de 
baixa, aquest no li cobra després al propietari la baixa, sinó que busca a un altre. I aquí 
l'Ajuntament paga l'absentisme que segons s'indica a través d'un informe puja 49.881,22 €, 
després de fer la valoració del 5% i el 15%. Vol saber on es recull el fet que l'Ajuntament 
hagi de pagar l'absentisme.

No es val utilitzar artilugis legals que parlen d'equilibri econòmic, sinó que s'haurà d'aplicar a 
totes les famílies,  que vindran a l'Ajuntament perquè aquest  apliqui  l'equilibri  econòmic i 
pagaran menys d'IBI, perquè l'IBI desequilibra l'economia de les famílies. No s'hi val l'artilugi 
que hi ha a l'informe jurídic de l'equilibri financer i l'equilibri econòmic de l'empresa a l'hora 
de portar a aprovació el tema. És increïble que l'Ajuntament hagi de pagar 49.881,22 €, per 
absentisme laboral de l'empresa durant 2012. Afegeix que el total dels tres punts suposen 
100.000 €.

El NOPP demana explícitament per comprovar-lo i ho demanaran si cal per escrit o fent les 
comprovacions oportunes que es comprovi  amb exactitud si  el  personal  que hi  havia  el 
primer dia és el mateix personal que hi ha en aquests moments treballant, perquè creu que 
hi ha hagut variacions.

La senyora Martí indica que fallen massa coses en el contracte i que haurien de pensar i no 
improvisadament en buscar un altre tipus de solució per al servei, perquè no és el que avui 
està passant, perquè es tracta de 2012, però és que queden molts contractes i anys, perquè 
l'adjudicació va ser de 10 anys.

Urbaser s'està passant amb l'Ajuntament tal com deia abans el portaveu d'ICV, perquè en 
aquests moments hi ha plans d'ocupació de l'Ajuntament que donen suport a determinades 
tasques de neteja viària.  Per aquest motiu Urbaser hauria de presentar una proposta de 
reducció del seu contracte i no un increment de 100.000 €. Amb els plans d'ocupació hi ha 
persones a la via pública netejant i no es val dir que netegen altres llocs, ja que es netegen 
espais que són d'Urbaser, perquè ho han comprovat.

Naturalment  a  la  vista  del  que  acaba  d'exposar  i  d'aquesta  especie  de  desgavell  tan 
considerable, el NOPP vota en contra i fa dues reflexions: que potser haurien de pensar en 
trobar una sortida i que es comprovi amb exactitud si les persones que hi havia el primer dia 
de l'adjudicació del contracte són les que en aquests moments hi ha.

Intervé  el  portaveu  de  CiU,  el  senyor  Martí,  i  pregunta  si  l'Ajuntament  ha  d'assumir  la 
responsabilitat  de les polítiques dels recursos humans de l'empresa Urbaser, perquè una 
empresa que té un absentisme laboral d'un 10%, té un greu problema de recursos humans 
dins  de la  seva empresa,  si  resulta que l'Ajuntament  no pot  intervenir  en  la  política  de 
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recursos humans de l'empresa, però alhora ha de pagar l'absentisme laboral. Perquè tothom 
es faci la idea del que suposa el fet, si l'empresa té 100 treballadors pel carrer, cada dia i 
durant tot l'any li  falten 10. Si és així  aquesta empresa té un problema, i si el té l'ha de 
resoldre Urbaser. Evidentment l'Ajuntament de Parets no és qui ha de pagar 74.794,38 €, 
perquè  Deu  no  vulgui  que  l'any  que  ve  es  trobin  en  aquest  mateix  punt  aprovant  un 
absentisme laboral o fent un abonament d'un absentisme laboral d'un 20%.

Es tracta d'un contracte que es va licitar per 1.305.000 € i Urbaser es va presentar a la 
baixa. És a dir per 1.238.000 € IVA inclòs. Aquesta empresa quan es va presentar ningú els 
va obligar, ningú els va posar una pistola al cap, és a dir que lliurement es van presentar 
perquè van creure que els interessava. CiU no troba bé que l'Ajuntament digui amén a tot el 
que diuen aquests senyors i la responsabilitat de govern hauria de ser buscar alternatives i 
algun dia dir prou. Ells com a oposició també tenen una responsabilitat, evidentment que no 
és de govern, però per això quan el diumenge no hi havia el servei de recollida van dir de 
seguida que hi  havia un problema greu de recollida d'escombraries en el  poble.  Per tot 
l'exposat CiU vota en contra.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que tots els grups han expressat la 
seva inquietud pel tema. Volen que el poble tingui els serveis, que ho facin bé i que es 
cobreixen les seves necessitats, el que no potser és que el senyor Juzgado ho tregui com si 
fos una cosa en definitiva de l'oposició,  ja que l'oposició vol garantir  un bon servei a la 
ciutadania, però també el que vol la ciutadania és que l'equip de govern faci bé la seva feina 
i  els  diners  que  els  diners  dels  ciutadans  el  facin  servir  bé,  per  això  l'ús  correcte  dels 
recursos que  es  destinen  al  servei  de recollida  d'escombraries  s'han d'utilitzar  bé.  Tots 
busquen el  mateix.  No és que l'equip de govern busqui  una cosa diferent als grups i  la 
ciutadania.

En la Comissió Informativa va preguntar al secretari que si això era normal. Ell ve del món 
privat i aquests fets li sorprenen moltíssim. És bastant impensable això en el sector privat. 
Són tres temes diferents, però realment el que estan fent és incrementar una factura i un 
cost, en base a una sèrie de qüestions que no tenen gaire sentit. Que l'Ajuntament hagi de 
cobrir un increment de 49.881,22 € per absentisme laboral és impensable. Estar segur que 
en altres països és diferent.  Això  només pot  passar  a Espanya,  perquè no s'entén que 
succeeixin aquestes coses. Com potser que l'Ajuntament hagi d'assumir l'absentisme d'una 
empresa privada que presta un servei públic. Francament li costa molt d'entendre. Potser no 
té la capacitat seva, perquè després han enviat l'informe de l'advocat i com que es passa 
realment  del  5% d'absentisme sí  que  és  assumible.  Francament  així  va  el  país.  Pagar 
49.881,22 € perquè hi ha un absentisme d'un 5% i que l'Ajuntament l'hagi d'assumir, quan es 
va haver d'ampliar el servei.

El portaveu del PP ja ho ha dit, que el servei es va haver d'incrementar els diumenges. I per 
què es va haver d'ampliar, doncs perquè el servei no el feien ben fet i aquesta proposta va 
sortir d'aquí també. No es complia bé el servei, per aquest motiu constantment incrementen 
el contracte i es veu clarament que el contracte està mal fet i deixa molt que desitjar i ara 
han d'assumir 49.881,22 €.

En la Comissió Informativa l'equip de govern va explicar que potser l'empresa no donaria el 
servei, doncs que vol que digui doncs que no el donin, ja es buscarà algú altre. Potser han 
de pagar més. A ell li ha passat i alguna vegada que un proveïdor li ha dit que hauria de 
pagar més i ell ha contestat que si convé paga més, però el que no potser és que cada 
vegada incrementin els costos en un tema que hauria d'estar tancat, en un contracte que a 
més és a 10 anys. El tema és prou seriós i no diguin que l'oposició no vol donar el servei i 
que no es preocupen, ja que és tot el contrari. En l'apartat de precs i preguntes comentarà 
un tema. 

La gent està preocupada pel servei de recollida, perquè molesta i és un tema molt sensible, 
però no poden estar sempre supeditats al que digui l'empresa, perquè per molt sensible que 
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sigui el servei, sempre hi ha alternatives. No es resignin a dir que sí. Què passarà l'any que 
ve si hi ha un absentisme del 20% com es comentava, han de tornar a pagar més.

El que volen els ciutadans de Parets és que es facin les coses ben fetes i que els seus 
diners es gastin bé i això també és feina de l'equip de govern. Per tant, han de fer les coses 
ben fetes, han de buscar alternatives, com ja s'ha dit. No es pot continuar d'aquesta manera. 
Per tot l'exposat ICV vota en contra.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que aquest punt no els 
agrada, i no els agrada abonar els esmentats diners, però no queda més remei, ja que és 
una clàusula del contracte i simplement volia dir que es tracta d'un mal menor, ja que és 
millor aquest contracte amb els extres, que rescindir-lo, perquè un de nou seria moltíssim 
més car. Per tant l'equip de govern, amb responsabilitat, entén que s'ha de fer d'aquesta 
manera, per aquest motiu el PP vota a favor.

Intervé el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i si els regidors s'ho 
miren i ho comproven després, davant del dubte sobre què passarà el proper any si tornen a 
presentar un increment, l'informe deixa clar i deixa constància que l'increment sobre l'oferta 
presentada en el seu dia per Urbaser d'1.238.000 € no supera l'import inicial  de licitació 
d'1.305.000 €. D'altra banda, el pagament de l'absentisme només es reconeix per a l'any 
2012, sense que es pugui fer extensible automàticament i sense més consideració als altres 
anys del contracte.

Sembla que es dubti sempre de la veracitat de les dades de l'empresa Lovic, que es dubta 
sempre de la bona fe i  de la certesa dels informes jurídics dels serveis de l'Ajuntament. 
Quan s'aporten els informes és perquè s'acullen a llei.

La seva voluntat no és deixar en evidència a ningú, encara que a vegades ho pugui semblar, 
sinó que l'equip de govern té una responsabilitat i aquest punt només és per al 2012, i han 
valorat que primava per sobre de tot el servei i mantenir-lo el millor possible i que estigui  
dintre del contracte. 

Són  tres  punts,  però  dos  d'aquests  tracten  d'abonar  els  diners  que  li  corresponen  a 
l'empresa pel seu servei i l'únic increment que es pot tenir en compte per a l'any 2012, que 
no és un increment fix de contracte, serien 49.881,22 €, que s'aproven ara.

El senyor Folguera ha preguntat què passarà si l'any que ve això es torna a produir, i ha de 
dir que els informes jurídics diuen que això no es complirà.

El senyor Juzgado respon que ho ha llegit literal. Consta a l'informe del serveis jurídics, que 
diu que per últim, deixar constància, que per una banda, l'increment no significa superar 
l'import  de  licitació  i  que  fa  referència  al  risc  imprevisible  reconegut  per  l'any  2012, 
únicament  i  exclusivament  per  a  l'any  2012,  i  que  no  significa  que  sigui  extensible 
automàticament a altres anys. Si a l'any 2013 tornen a presentar la proposta no la pagaran, 
sempre que no es demostri que és un risc imprevisible. Aquest any ho paguen perquè és un 
risc imprevisible  i  la  llei  ho admet  per  aconseguir  l'equilibri.  Si  l'any que ve tornen amb 
aquest  risc  imprevisible,  ja  no  serà  imprevisible,  perquè  ja  han  tingut  el  2012  com  a 
imprevisible i que l'any que ve el que han de fer és valorar i gestionar el tema, que no és 
imprevisible, sinó una mala gestió i per aquest motiu l'Ajuntament no ho afrontarà, perquè és 
una mala gestió. Qualsevol història que presentin com a risc imprevisible i que demostrin 
que ho és l'haurien d'afrontar.

El senyor Foguera pregunta si a partir d'ara ja és previsible.

La presidència indica que el regidor de Via Pública ja ha donat les explicacions pertinents. Si 
nó  són suficients  per  al  senyor  Folguera  i  vol  respostes  de caràcter  tècnic,  els  serveis 
tècnics estan a la seva disposició perquè li expliquin el que consideri necessari.

En el moment que s'ha donat la paraula al regidor d'ICV és que l'ordre de rèplica és en el 
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moment que es demana. Hi ha una primera intervenció, després de l'exposició del ponent i 
en el moment que acaba o hi ha posicionament de vot i després es passa a la lectura del vot 
i el regidor d'ICV ha dit que volia fer una petita intervenció, per això se li ha donat i per 
aquest  motiu  no  s'ha  donat  l'inici  d'una  segona  rèplica,  perquè  només  es  fa  quan  es 
demana. En aquest cas si el regidor de CiU la vol, la té.

El portaveu de CiU, el senyor Martín, afegeix que no acaben d'entendre per què aquest any 
sí i l'any vinent no. Està molt bé l'informe jurídic, però pel que acaba de dir, el que desitgen i 
resen  és  perquè  l'empresa  que  té  contractada  la  poda,  l'empresa  que  té  contractat  el 
manteniment de la via pública, etc. No presentin a l'Ajuntament riscos imprevistos, perquè 
com s'ha  encetat  un camí  tocarà  abonar  el  risc  imprevisible  a  totes  les  empreses que 
presten algun servei a l'Ajuntament.  Això sí, només pagaran aquest any,  l'any que ve el 
senyor secretari emetrà un informe jurídic per no haver-lo de pagar.

A continuació pregunta al regidor de govern del PP quina clàusula d'escombraries parla que 
aquest ...

Intervé la presidència i indica que no estan a l'apartat de precs i preguntes. Alguna de les 
preguntes no són de tan difícil resposta, ni de tan difícil enteniment. Pregunten què passarà 
l'any que ve. Ha de dir que no ho saben, ni aquest any, ni el que ve, ni mai, però no només 
en aquest punt de Ple, sinó a la vida. No saben què passarà l'any que ve. Què passarà si hi 
ha un risc que no és previsible. Com ha comentat el regidor, aquest any s'han trobat amb 
aquest problema, i s'ha donat resposta d'acord amb la legislació vigent, amb el que marquen 
els assessors jurídics del gabinet jurídic i amb això l'equip de govern ha donat resposta. Han 
dit que l'absentisme no es considerarà un tema imprevisible l'any que ve. 

Sobre si poden sortir temes de riscos imprevistos, ha de dir que no ho saben. Això pot sortir 
en qualsevol dels contractes. No fa falta pregar o no pregar.  Qualsevol contracte que té 
l'Ajuntament pot patir qualsevol tipus de situació, fet que el secretari va explicar en el seu 
moment.  Pot  haver-hi  un  contracte  que  s'hagi  de  resoldre  per  dissolució  de  l'empresa. 
Poden passar múltiples coses, i ho hauran de gestionar. La diferència entre l'oposició i el 
govern, és la manera de gestionar la situació.

El regidor ho ha explicat molt clarament. L'equip de govern ha sobreposat tots els detalls 
tècnics al servei al municipi, perquè és la responsabilitat que tenen com a govern, i així han 
adoptat les decisions. No hi ha més explicacions ni voltes de fulla.

La presidència continua explicant que hi ha hagut diverses intervencions sobre fer les coses 
bé, el que val i el que no val. Ho diu perquè tot això són interpretacions subjectives, i fer les 
coses bé per a uns, per a altres no ho significa, i el que val i el que no val, ho marca la  
legislació vigent.

L'equip  de  govern  ha  presentat  una  proposta  per  continuar  prestant  un  servei,  en  què 
coincideixen tots que és essencial,  i  que quan hi  ha hagut  qualsevol  petita  alteració ha 
significat una alarma social important. Aquesta és la proposta de l'equip de govern i que 
evidentment  l'oposició  ha  mostrat  de  manera  clara  la  seva  disconformitat.  No  té  més 
explicació que aquesta. Per aquest motiu parlar de futuribles, ja es trobaran l'any que ve 
amb el futurible. L'únic que diu que tenint en compte el que ha succeït aquest any, aquesta 
mateixa raó no es podrà donar l'any que ve, sense saber què es podrà donar i  què no, 
perquè això ho veuran l'any que ve, quan hagi finalitzat el servei.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 8 (NOPP, CIU, ICV)

Abstencions: 0

Per tant i,
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Exposició i descripció de fets
El Ple de l'Ajuntament de data 27 de gener de 2011 va adjudicar el Servei de recollida i  
trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès a l'empresa Urbaser,  
SA.

La  concessionària  del  servei,  en  data  7  de  gener  d'enguany,  va  presentar  un  escrit,  
acompanyat d'un informe econòmic financer de l'auditora i consultora Faura i Casas sobre  
l'estat de la concessió, mitjançant el qual es posa de manifest tot un seguit de desequilibris  
econòmics de la mateixa. 

Posteriorment, en data 4 de juliol va presentar una petició de compensació econòmica per  
restablir l'equilibri econòmic del contracte com a conseqüència d'haver tingut que assumir el  
cost d'un absentisme laboral imprevist per import de 74.794,38 euros, IVA exclòs.

D'acord amb l'informe emès per l'empresa LOVIC de data 10 de juliol de 2013 i dels serveis  
jurídics de data 13 de setembre de 2013 que consten a l'expedient, s'entén que fins al 5% 
d'absentisme  laboral  havia  de  córrer  al  risc  i  ventura  del  contractista,  ja  que  és  un  
percentatge que no es pot considerar com a imprevisible sinó tot el contrari podria entrar  
dins de les previsions del concessionari. 

De  conformitat  amb  els  referenciats  informes,  s'informa  favorablement  el  restabliment  
econòmic del contracte per la acreditació de circumstàncies imprevisibles respecte a l'any  
2012, per un import de 49.881,22 euros, IVA exclòs.

Atès que l'import  del restabliment econòmic del contracte no supera l'import inicial  de la  
licitació del contracte, que donaria lloc a iniciar l'expedient de resolució del mateix.

Fonaments de dret
L'article 258 de la llavors vigent Llei de contractes del sector públic, en endavant LCSP –  
aplicable per ser vigent en el moment de l'adjudicació del contracte de referència –   preveia  
la possibilitat que l'Administració pogués modificar  els contractes per raons d'interès públic. 

L'apartat  2  de  l'article  258.2  de  la  LCSP,  conté  una  regulació  del  principi  general  de  
manteniment de l'equilibri econòmic, en què, necessàriament, s'han d'entendre inclosos els  
supòsits de risc imprevisible.

I, en aquesta mateixa línia, tampoc podríem obviar l'article 249.b) del Reglament d'obres i  
serveis que disposa que l'Administració ha de mantenir l'equilibri financer de la concessió,  
quan encara que no hi hagi modificacions del servei, circumstàncies anormals i imprevisibles  
sobrevingudes determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l'equilibri econòmic.

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

1. Aprovar la restitució de l'equilibri econòmic del contracte  de gestió del servei de recollida i  
trasllat  dels  residus sòlids urbans i de neteja viària  de Parets del Vallès,  als efectes de  
restablir el seu equilibri econòmic pel que respecta a l'any 2012, per un import de 49.881,22 
€,  IVA  exclòs,  de  conformitat  amb  el  contingut  dels  informes  obrants  a  l'expedient  
administratiu.

2. Aprovar la proposta de despesa 920130003139 en la seva fase AD per un import total de  
54.869,34 €, corresponents 49.881,22 € a la base imposable i 4.988,12 € amb càrrec a la  
partida 2213 162 22733 en concepte de restitució de  l'equilibri econòmic del contracte de  
referència pel que respecta a l'any 2012. 

3. Notificar el present acord a l'empresa URBASER, SA.

MOCIONS
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11. Moció dels grups municipals del NOPP i CiU d'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir
Pren la paraula el secretari i dóna lectura de la Moció dels grups municipals del NOPP i CiU 
d'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Intervé el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que com ja és sabut i en va ple 
sempre els mitjans de comunicació,  el PSC ha apostat i  està sempre a favor del dret a 
decidir, amb una consulta legal. La present moció demana que el dret a decidir és per la 
independència. El PSC no està per la independència, però sí que està pel dret a decidir. Per 
aquest motiu, i per no entrar en contradicció amb ells mateixos no votaran en contra de la 
moció, però tampoc votaran a favor, per això el posicionament és d'abstenció.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 8 (NOPP, CIU, ICV)

Vots en contra: 2 (PP)

Abstencions: 7 (PSC)

Per tant,

Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
EI poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat  
d'autogovernar-se,  amb  l'objectiu  de  millorar  el  progrés,  el  benestar  i  la  igualtat  
d'oportunitats  de  tota  la  ciutadania,  ¡  per  reforçar  la  cultura  pròpia  i  la  seva  identitat  
col·lectiva.

Davant l'actua! situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya  
en el si de l'Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la  
voluntat  de  decidir  el  seu  futur  polític  a  través  de  diverses  formes:  les  manifestacions  
massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de  
l'11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d'Europa»; la resolució del  
Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de  
Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant  
una  consulta;  o  la  Declaració  de  sobirania  i  el  dret  a  decidir  del  poble  de  Catalunya  
adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013.

EI  passat  6  de maig  de 2013,  el  President  Mas,  en la  cimera per  al  dret  a decidir,  va  
manifestar la voluntat dol Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a  
Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de  
permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d'opcions a  
través  de  la  deliberació  i  diàleg  en  el  si  de  la  societat  catalana,  amb  l'objectiu  que  el  
pronunciament que resulti de l'exercici del dret a decidir sigui l'expressió majoritària de la  
voluntat popular.

Finalment, el 26 de juny de 2013 s'ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com  
expressió  d'un dels  principis  fonamentals  de tota  democràcia:  donar  l'opció  al  poble  de  
Catalunya de decidir el seu futur. A l'acte de constitució hi ha assistit representants de les  
institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de  
les entitats culturals i  cíviques i de les forces polítiques favorables a l'exercici  del dret a  
decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la  
seva posició final.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1.  Adherir-se  al  Pacte  Nacional  pel  Dret  a  Decidir  mitjançant  la  plataforma 
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposen.
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2. Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del municipi  
s'adhereixin  ai  Pacte Nacional  pel  Dret  a Decidir  i  participin  de forma activa  en aquest  
procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el  
futur polític de Catalunya.

3. Enviar  aquesta  moció  al  Parlament  de  Catalunya  i  al  Govern  de  la  Generalitat  de  
Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.

12. Moció dels grups municipals del NOPP, CiU i IC-EA-EPM sobre la dissolució de la 
societat HabitaParets, SL
Pren la paraula el secretari i dóna lectura de la Moció dels grups municipals del NOPP, CiU i 
IC-EA-EPM sobre la dissolució de la societat HabitaParets, SL.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 8 (NOPP, CIU, ICV)

Vots en contra: 9 (PSC, PP)

Abstencions: 0

Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, no aprova la moció següent:

“Rosa Martí i Conill, portaveu de Nova Opció per Parets (NO PP); Xavier Martín Rodríguez, 
portaveu de Convergència i Unió (CiU) i Joan Folguera Obiol, portaveu d'ICV-EA-EPM, tenim a 
bé,

MANIFESTAR

Analitzats els comptes del 2012 de l'empresa municipal Habitaparets, queda provat que la seva 
activitat  es  pràcticament  nul·la  donades  les  circumstàncies  esdevingudes  en  el  camp  de 
l'habitatge.

Analitzat  l'informe  de  l'auditoria  veiem  que  es  donen  diverses  recomanacions  que  no 
s'incorporen als comptes, resultant per tant uns balanços que no reflecteixen en la seva totalitat 
la situació real de l'empresa, en especial la recomanació d'actualització del patrimoni.

En línia  a reduir  les despeses administratives i  de gestió  que ens calen per fer  més àgil 
l'administració en general i recollint les recomanacions, tant del govern central com del govern 
autonòmic.

PROPOSEM

Acordar dins d'aquest exercici 2013 la dissolució de la societat Habitaparets i que l'any 2014 ja 
no es trobi operativa.

Parets del Vallès, 30 de juliol de 2013”

13. PRECS I PREGUNTES
13.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i demana una vegada més i 
que consti en acta, que es compleixi el que preveu la legislació de règim local, que estableix 
que l'alcalde i els regidors, amb delegacions, donin compte de les resolucions entre Ple i Ple, 
i que donin compte i posin a debat els acords rellevants de la Junta de Govern.

Això s'ha de complir i com no es compleix, perquè avui és un altre Ple ordinari, i el punt no 
s'hi ha inclòs, formula una altra vegada el prec que s'inclogui l'esmentat punt en el proper 
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Ple ordinari.

13.2.  La senyora Martí explica que el seu grup ha tingut coneixement del lloguer de Can 
Calio, on està ubicat Urbanisme i en analitzar el seu contingut han tingut la sorpresa, que 
malgrat que per al 2013 es va rebaixar el contracte respecte al que hi havia, al voltant dels 
2.000 €, al 2013 es va rebaixar a 1.333 €, però el contracte també diu que al 2014 i al 2015 
es pagaran 1.837 € i al 2016 2.041 €, és a dir que es torna a la situació de 2012.

No entén com es pot fer això quan de tots és conegut que els lloguers van a la baixa, per 
això el NOPP prega que es renegociï el lloguer a fi que al 2014 es continuï amb l'import de 
2013, amb l'increment de l'IPC, si cal. És desencertat un acord que pacti uns increments de 
lloguer per als propers anys, quan a tort i a dret tots els lloguers en aquests moments estan 
a la baixa. Demana que es torni a fer una renegociació.

13.3. La senyora Martí prega que es redactin i que s'aprovin, si cal, unes bases per portar a 
terme  l'adjudicació  del  cultiu  dels  terrenys  propietat  de  l'Ajuntament,  al  costat  de  Cal 
Jardiner,  els  anomenats  Padeva,  per  on passa la  Interpolar,  els  quals  són propietat  de 
l'Ajuntament i que des de fa molts anys estan en situació d'erm.

Recentment l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha aprovat unes bases i ha adjudicat terrenys a 
algun pagès del poble perquè els cultivi. Parets pot fer igual per un import que sigui raonable 
i així els terrenys tenen un millor aspecte.

13.4. La  senyora  Martí  prega  que s'informi  als  regidors  de tots  els  acords  del  Ple  que 
s'exposin a informació pública, mintjançant una Comissió Informativa, encara que sigui en la 
Comissió Informativa del Ple, ja que s'han trobat que en el mes d'agost s'han publicat molts 
edictes,  com el  relatiu  a  l'ampliació  del  cementiri,  l'aprovació  de les  pistes  de skate,  el 
projecte d'aigua de CASSA, la constitució d'una junta de compensació d'aquesta illa... Tots 
es va publicar al mes d'agost, i no ho diu només perquè es publiqués en l'esmentat mes, 
sinó perquè és de sentit comú que tot el que s'exposi a informació pública és lògic que els 
regidors en tinguin informació, a través d'una Comissió Informativa.

Ho vincula a una expressió que ha dit abans el regidor sobre que els regidors de l'oposició 
no saben gestionar el temps, i ha de dir que l'equip de govern també s'ha de fer mirar el fet  
de publicar el 6 i el 12 d'agost un munt d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província. És el 
mes en què més edictes ha publicat l'Ajuntament de Parets. No està gairebé exposar els 
edictes al mes d'agost, per això demana que tot el que vagi a informació pública s'informi als 
regidors mitjançant la Comissió Informativa a fi de prendre coneixement.

13.5. La senyora  Martí  demana una vegada més que se'ls  faci  arribar  la  documentació 
relativa  als  estudis  arqueològics  que  es  van  fer  davant  de  l'Ajuntament  i  al  costat  de 
l'església, al darrere del campanar.

Primer se'ls va dir que els estudis no estaven acabats, però suposa que ara amb el temps 
que ha passat sí que ho deuen estar, i per això ho demana.

13.6. La senyora Martí explica que a partir del mes de desembre s'acaba el contracte de 
prestació de servei de seguiment i control dels serveis urbans i via pública. Un contracte que 
es va subscriure amb una persona determinada. Demana que ja que el contracte finalitza al 
mes de desembre, que el servei passi a ser un pla d'ocupació al 2014. Estaria bé que si hi 
ha aquests diners previstos al  pressupost,  que passin a formar part  d'un pla d'ocupació, 
perquè hi ha persones a la relació d'aturats del municipi, que poden complir aquesta funció, 
si és que aquesta funció fa falta. Prega que l'esmentat servei passi a ser un pla d'ocupació al 
2014.

13.7. La senyora Martí pregunta per quina raó fins a la meitat del mes de setembre no han 
rebut les juntes de govern del mes de juliol i següents. Se situa a gairebé dos mesos i mig 
des que es va produir la primera.
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Relacionat amb el tema de la gestió del temps, potser tampoc ho han gestionat gairebé, 
perquè  durant  el  mes  d'agost,  de  la  mateixa  manera  que  s'han  publicat  els  edictes, 
s'haguessin pogut enviar les juntes de govern als grups de l'oposició d'abans de l'estiu i 
haurien tingut coneixement de determinades obres que s'han executat a corre-cuita, que les 
han vist sense saber per on anaven, ni com s'havien adjudicat, ni a través de què, com per 
exemple la coberta de la Casa Cuna i unes obres que s'han executat a l'Ajuntament, de les 
quals s'han assabentat a posteriori.

Pregunta per quina raó s'ha produït i si és perquè no s'ha gestionat el temps.

13.8. Pren la  paraula el  portaveu de CiU,  el  senyor  Martín,  i  pregunta si  finalment  s'ha 
adjudicat  el  bar,  perquè  abans  de  vacances  es  va  treure  el  concurs.  Si  s'ha  adjudicat 
pregunta a qui  i  també pregunta quantes persones es van presentar.  Afegeix  que hi  ha 
moltes persones que li pregunten per aquest tema.

13.9. El senyor Martín respecte a les recents obres acabades dels Horts del Rector i de les 
de l'avinguda Verge de Montserrat, pregunta si l'Ajuntament pensa fer alguna cosa, perquè 
ha plogut dos dies una mica més fort del normal, no parla de pluges fortes, i el sector ha 
quedat totalment inundat i l'aigua superava les voreres. Pregunta si faran alguna cosa al 
respecte o no.

13.10. El senyor Martín pregunta al regidor del PP arran d'una intervenció que ha fet abans, 
que digui quina clàusula del contracte de la recollida d'escombraries diu que s'hagi de pagar 
l'absentisme laboral.

13.11. El senyor Martín indica que fa uns dies que van presentar una instància, en la qual 
sol·licitaven que s'avancessin tots els actes institucionals de la Diada mitja hora o una hora. 
La instància la van presentar conjuntament els tres grups de l'oposició, ja que hi havia molta 
gent que marxava a la Via Catalana. Ha de dir que encara no els ha contestat ningú. Estan 
en un Ple ordinari, i en un Ple ordinari se'ls va dir que es donarien les respostes. En tot cas 
continuaran esperant. Ja saben que la resposta és no, perquè no es van avançar els actes, 
però voldrien tenir la resposta per escrit.

13.12. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i explica que ara comencen els 
cursos en Can Butjosa, i l'activitat de l'Escola de Música, la piscina, etc. Pregunta si l'equip 
de govern s'ha plantejat aplicar una tarifa social a aquelles persones que estiguin en situació 
d'atur al municipi. Altres municipis l'apliquen i seria interessant que aquelles persones que 
estan a l'atur que no hagin de renunciar a les seves activitats. Per aquest motiu i tenint en 
compte  els  problemes  que  representa  estar  a  l'atur,  que  són  molts,  estaria  bé  que 
l'Ajuntament aprovés l'aplicació d'un descompte o bonificació, perquè puguin fer les activitats 
que han fet fins ara, ja que seria un suport important de l'Ajuntament.

Seria bo que es tirés endavant la possibilitat d'una tarificació social adreçada a les persones 
en situació d'atur, que ho estan passant malament i que potser han hagut de renunciar a les 
activitats que feien fins ara. Se'ls podria ajudar d'aquesta manera a què se sentissin millor, 
per això prega que estudiïn el tema.

13.13. El senyor Folguera explica que els contenidors de recollida de residus de davant de la 
residència, aquesta aboca bolquers i una sèrie d'elements que són força molestos per als 
veïns,  per  això  els  veïns  demanen que se soterrin  els  contenidors.  Evidentment  que el 
soterrament representa un cost, però com a mínim els haurien de canviar de vorera. No sap 
si els contenidors s'han de fer servir per a residus de la residència. És un tema que valorarà 
l'Ajuntament, encara que creu els residus de la residència haurien de seguir una altra via, 
però sembla que allà es tiren els residus i els veïns afectats demanen que els contenidors es 
moguin o que se soterrin.

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i en resposta al grup del NOPP, 
sobre donar compte de les resolucions i decrets, explica que el tema es va tractar a la Junta 
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de Portaveus, i es va decidir com es faria i de quina forma s'articulava i només falta marcar 
la  data  per  donar  compte.  Es  va  decidir  que  es  donaria  compte  en  les  Comissions 
Informatives  dues  vegades  l'any  i  que  si  aquest  sistema no  era  operatiu  es  miraria  de 
modificar, però creuen que és més que suficient els dos períodes.

Està bé que es torni a treure el tema, però la senyora Martí ja tenia la resposta i sap el com, 
quan i de quina manera es donarà compte de les resolucions i els decrets.

Respecte  al  tema del  lloguer  de Can Calio  explica  que han negociat  tots  els  lloguers  i 
continuaran fent-ho. De totes formes és un lloguer i  un contracte que es va aprovar pel 
Consell General de la Societat, perquè inicialment va passar a través d'HabitaParets, SL, i 
actualment és qui ho assumeix.

La situació és la que és i si els lloguers continuen a la baixa, no dubtin que l'Ajuntament 
negociarà els lloguers a la baixa, perquè és el primer interessat.

Pren la paraula el regidor d'Esports, el senyor Cayuela, i quant al tema del bar de les pistes, 
explica que ja es va adjudicar el servei. La setmana passada es va firma el contracte. Es van 
presentar tres persones i en breu el bar estarà en funcionament. La informació la facilitarà 
per escrit amb l'informe de com va anar l'adjudicació.

Intervé el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Carmany, i pel que fa a la clàusula que 
ha preguntat el portaveu de CiU, indica que no porta el contracte a sobre, per aquest motiu 
contestarà per escrit.

Quant  a la sol·licitud d'avançar els actes institucionals de la Diada, ha de dir que ell tenia un 
dinar a Saragossa i tampoc va arribar-hi i va arribar tard. Els actes institucionals van per 
davant de qualsevol acte, que no tingui res a veure amb cap institució.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i respecte 
a la gestió del temps, entén que és un prec o un comentari.

D'altra banda, els edictes es van publicar a l'agost, perquè els acords es van aprovar al mes 
de juliol. L'equip de govern gestiona el temps com sap o com pot i entén que els grups l'han 
de gestionar també com sàpiguen o puguin.

A l'agost no es va aprovar res, sinó que s'han publicat els acords aprovats per les juntes de 
govern de la darrera quinzena de juliol.

Respecte a la ubicació dels contenidors de davant de la residència, és un tema que porten 
amb un dels veïns. Estan intentant desplaçar-los a un altre lloc. Estan en contacte amb ells 
per veure la possibilitat i creu que trobaran la solució i la ubicació adient.

Entén que els contenidors no han de ser utilitzats per abocar el que ha comentat el senyor 
Folguera, ja que la residència té uns contenidors interns per a aquestes deixalles. Si algú fa 
un mal ús dels contenidors, intentaran corregir-lo perquè hi ha mitjans de comunicació amb 
la residència.

Explica que l'Ajuntament està en contacte amb la veïna que té la bateria de contenidors per 
veure si troben una ubicació. No és un tema fàcil, perquè ningú vol mai tenir uns contenidors 
davant de casa seva, encara que tothom sap que són necessaris per abocar la brossa. És 
difícil de gestionar.

Respecte a la instància presentada pels tres grups de l'oposició sobre l'avançament dels 
actes de la Diada, no és correcte dir que estan esperant la resposta, ja que es va respondre 
en la Junta de Portaveus, que va tenir lloc abans de la Diada, quan es va parlar i comentar 
el manifest. És un tema que es va tractar, no per escrit, però sí en la Junta de Portaveus que 
és prou vàlida com per donar-se per assabentat del tema, ja que els grups van preguntar per 
què no s'avançava i l'equip de govern va explicar que ja s'havia enviat la publicitat per a la 
celebració dels actes de la Diada.
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El portaveu de CiU, el senyor Martín, indica que creu que hi ha un problema i en la propera 
Junta de Portaveus o la  Comissió Informativa han trobar la manera de dir  que quan es 
presenti una instància per escrit, la resposta també ha de ser per escrit, sinó s'envia un e-
mail i se soluciona més ràpid i no han de presentar una instància els tres portaveus, signar-
la, etc. Igual que l'Ajuntament té un arxiu, els grup també en tenen un, i quan hi ha una 
pregunta es grapa amb la resposta, senzillament. 

Es  va dir  que les  respostes  s'entreguen  com a molt  tard  al  Ple  ordinari,  i  senzillament 
voldrien tenir la resposta.

La presidència indica que és bo que s'aclareixin aquests temes, perquè és menys feina per 
qui  emet la resposta dir  que el  tema es pot  tractar  i  es pot  fer  en la mateixa Junta de 
Portaveus. Per a l'equip de govern també li és més senzill contestar una pregunta per escrit i 
no fer una Junta de Portaveus abans, per intentar consensuar el manifest.  Amb els dos 
casos per intentar avançar o buscar una millora en la resposta al final no ha encaixat,  i 
probablement encara que sigui més fred han de buscar una manera de protocol·litzar les 
respostes  i  les  preguntes  que  es  puguin  fer.  Els  diferents  òrgans  com  les  comissions 
informatives i juntes de portaveus en aquest sentit tenen tota la validesa per fer-ho, però en 
qualsevol cas atenent la demanda moltes vegades la resposta es pot donar per escrit.

Respecte a la pregunta del grup d'ICV sobre si l'Ajuntament s'ha plantejat aplicar la tarifa 
social  a aquelles persones que estiguin  en situació d'atur  al  municipi,  explica que hi  ha 
diverses actuacions adreçades a persones que tenen dificultats, i diferents bonificacions en 
diversos serveis, i és una bona idea veure si aquesta està prevista, si es pot preveure o no 
ara, ja que estan en un moment en el qual es pot valorar l'esmentada situació per al proper 
exercici,  ja  que  a  l'igual  que  es  preveuen  diferents  bonificacions  a  persones  amb  risc 
d'exclusió, el tema dels aturats cada vegada és més greu i és una proposta a valorar. Li 
consta que hi ha alguna mesura i s'ha de veure si s'ajusta al que ha comentat el portaveu 
d'ICV per complementar qualsevol acció social en aquesta línia, que sempre és positiva

El regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, respecte al contracte del 
servei de seguiment pel servei de Via Pública, que venç al desembre, indica que és correcte 
i li sembla bé que el NOPP segueixi els venciments de tots els contractes de l'Ajuntament.

Explica que està previst convocar la plaça i no un pla d'ocupació, d'aquesta manera hi ha la 
possibilitat que algun veí del poble que reuneixi les condicions la guanyi.

Pel que fa a les obres dels Horts del Rector i les pluges que han caigut, que són dues en 
concret, extraordinàries i no habituals, explica que ha caigut una gran quantitat d'aigua sobre 
uns  40  litres/m2  en  menys  de  20  minuts.  Als  Horts  del  Rector  hi  ha  molts  llocs,  les 
clavegueres engoleixin el que són capaces, la canalització engoleix el que pot. Quan plou 
normal no hi ha problema de desaigües i en aquest cas en concret, ell ha sortit després de la 
pluja a donar una volta pel poble i veure la situació i el llocs que podrien ser més conflictius, 
a causa de les inclinacions o que pel que sigui hi ha problemes quan plou més fort, i ha de 
dir que en els Horts el Rector quan ell va passar ja havia engolit l'aigua, i no hi havia cap 
problema d'inundació.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
L'alcalde El secretari accidental
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