Secretaria General
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Sessió núm.: PLE2013/3
Caràcter: Ordinari
Data: 21 de març 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
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 1/2013.
3. Aprovar, si correspon, la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament i
del Patronat Municipal d’Ensenyament.
4. Aprovar, si escau, les xifres provisionals de població a 1 de gener de 2013.
5. Acordar, si procedeix, la delegació a favor de la Junta de Govern de l’adjudicació i
formalització dels contractes de lloguer de caràcter plurianual subscrits per
l’Ajuntament.
ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
6. Donar compte de les actuacions incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya 2013-2016.
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

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

1

Secretaria General

MOCIONS
7. Moció del grup municipal de CiU d'adhesió a la declaració de sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya.
8. Moció del grup municipal del PSC reclamant el manteniment del contracte programa
pel que fa a serveis socials bàsics.
9. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA de suport a la iniciativa legislativa popular per la
renda garantida de ciutadania.
10. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA per a la creació d'una taula d'acció social,
conjunta amb totes les forces polítiques i entitats socials, culturals i esportives, per
front comú al greu augment de les problemàtiques socials del municipi.
11. Manifest de la Federació de Municipis de Catalunya, en motiu del 8 de març de 2013,
Dia Internacional de les Dones.
12. Moció del grup municipal del PSC per acordar la celebració d'una consulta a
Catalunya, sobre el dret a decidir.
13. Moció del grup municipal del PSC per evitar el tancament de la rotativa Gráficas de
Prensa Diaria del Grupo Z.
14. Moció del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs en defensa de l'actual
designació de zona sensible a la totalitat de la conca del Besòs.

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 28 de febrer de 2013.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament
1/2013
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i proposa la modificació del
Pressupost vigent de l’Ajuntament mitjançant crèdit extraordinari finançat amb la baixa de
crèdit de despeses d’altres partides del Pressupost vigent, augmentant i minorant les
partides que tot seguit es relacionen, per un import total de 127.350 €.
Es proposta la modificació per a la creació de plans d'ocupació, que comportaran 28
contractacions, de 4 mesos. La partida que es va dotar quan es van aprovar els
pressupostos de 300.000 €, aquí es comencen a gastar 127.000 € per als plans d'ocupació.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup vota a favor
de la modificació pressupostària, que tal com ha indicat el regidor, s'habilita una partida per
als plans d'ocupació.
El seu grup vol manifestar que no entén perquè els plans d'ocupació no es van incloure
directament al pressupost, ja que no fa més de quatre dies que han aprovat el pressupost.
Altres vegades el NOPP ha dit i ho torna a fer, perquè considera que és un tema clau, que
els plans d'ocupació haurien de tenir un projecte molt clar, que s'identifiqués el nombre de
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persones, els terminis, els objectius, qui coordinarà el pla, on estarà inscrits. És necessari no
només anunciar i explicar que es contractaran 27 o 28 persones, com es diu, sinó que tot
s'hauria d'acoblar a un determinat i concret projecte.
Si es remeten per exemple a la documentació que acompanya la modificació de l'ordre del
dia veuen que hi ha informadors mediambientals. Aquests informadors on estaran, què
faran, quin són els objectius. Hauria d'estar clar. Potser en uns altres casos és més fàcil,
perquè si es diu que es destina una persona a l'arxiu municipal, potser és més clar, o
auxiliars de conversa amb anglès, on estaran adscrits, qui els coordinarà, què faran, quina
és la seva activitat, quina és la necessitat, quines necessitats cobriran. Manca un projecte
molt clar. Això pel que fa a aquest pla i pel que està en aquests moments en curs de l'any
passat indicar que s'ha produït una confusió, perquè algunes de les persones s'han destinat
a plans de neteja viària, quan l'Ajuntament té un contracte d'adjudicació de neteja viària molt
concret i per això s'hauria de saber si la neteja viària se solapa o no amb l'altra, per això es
necessita un projecte clar que ho determini.
El NOPP ha demanat una Comissió Informativa al respecte, suposa que en la comissió es
podrà clarificar, encara que tindrà lloc amb posterioritat, i que hauria d'acompanyar a
aquesta documentació. De totes maneres el seu grup vota a favor, perquè l'ocupació és una
prioritat a causa del gran nombre d'aturats.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que tot el que sigui apostar
per l'ocupació té el seu vot favorable.
Remarca el que ha dit el NOPP, sobre que els agradaria que els plans d'ocupació constessin
des d'un inici en el pressupost, en el capítol I, d'entrada.
Voldrien que en els plans d'ocupació es destinessin gent amb més qualificació, atès que en
el perfil que està a l'atur també hi ha i molts que tenen una elevada qualificació.
Poca cosa més pot dir, perquè va demanar al secretari les memòries tècniques dels plans
d'ocupació per saber una mica més tot el que ha comentat el NOPP i a dia d'avui no els
tenen, per això poca cosa més pot dir.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que la situació a nivell d'atur
al municipi és ben coneguda i per desgràcia no és gaire bona. Evidentment ICV dóna suport
al pla d'ocupació.
Diversos ciutadans li han fet arribar algun comentari referent a l'edat per accedir al pla. Hi ha
persones entre 18 i 29 anys i de 50 anys en a munt. Entre 30 i 50 anys hi ha persones molt
afectades, per càrregues de fills, i per les càrregues addicionals que comporten els fills. En
definitiva hi ha gent que s'hi ha sentit al marge del pla d'ocupació. Suposa que hi haurà
algun tipus de raonament i aquest fet es podrà canviar en els propers plans, però no està de
més que es comenti, però tot i així veu la bonança del pla i vota a favor.
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que es tracta d'una
modificació de pressupost i per tant és impossible portar tota la informació que es demana.
Està bé que es demani i que es tingui la informació, però no correspon a la modificació de
pressupost. En tot cas ara la regidora de Promoció Econòmica explicarà més àmpliament el
tema.
Intervé la regidora de Promoció Econòmica, la senyora Lloret, i indica que segur que hi ha
hagut un malentès pel que han dit el NOPP i CiU, ja que en la Comissió Informativa van
demanar que volien tenir més informació del pla d'ocupació, i se'ls va comentar que
l'obtindiren a través del secretari i del Servei Local d'Ocupació. Evidentment tots els plans
d'ocupació que es tiren endavant tenen un projecte. El projecte el té ella aquí i no costa res
de passar-lo, però havien quedat que els esmentats grups es passarien aquesta setmana a
buscar-lo i que s'interessarien per ell. Pregunta què volen saber, perquè tenen tota la
informació.
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Ha de dir que el que més interessa és que 28 persones tinguin feina durant quatre mesos.
Persones que treballaran el 70% de la jornada i la tasca que realitzaran els joves i les
persones de més de 50 anys són tasques complementàries o d'ampliació de les tasques
pròpies de serveis de l'Ajuntament.
La senyora Martí ha preguntat què farà l'informador mediambiental, on estarà, de qui
dependrà, és un exemple perquè podrien parlar de tot el pla. El seu coordinador serà el
tècnic que porta l'àrea, que en aquest cas és el senyor Joan Carles Millet. Estarà inicialment
a l'Escola de la Natura i faran el porta a porta de totes les cases d'aquí a Parets. Donaran,
tal i com diu el tècnic, informació al ciutadà del reciclatge de les diferents fraccions de
residus, incidint en l'orgànica, visites a domicili, en què es realitzaran tasques d'informació i
presa de dades mitjançant petites enquestes, una diagnosi sobre què fa el ciutadà envers el
reciclatge, les opinions sobre la neteja, la recollida dels residus, les observacions, els
suggeriments. L'equip de govern té el detall.
Respecte a què faran els auxiliars de conversa, si aconsegueixen tenir els perfils, ja han
comunicat a les escoles, que l'Ajuntament cedirà a aquestes persones,entre cometes, durant
quatre mesos a partir de setembre a les seves escoles, perquè donin suport a uns dels
projectes, que els que són representants del Consell Escolar saben que els demanden fa
temps.
La senyora Lloret no acaba d'entendre què ha passat, perquè la informació hi és. S'han
donat les eines perquè les puguin conèixer i li sap greu que es pregunti un altre cop en el
Ple, ja que el punt no el portava ella, ja que és d'Hisenda perquè és una modificació.
Com a equip de govern van portar els tècnics a la Comissió Informativa perquè expliquessin
els temes. Els grups els van tenir a la seva disposició i davant de tot el que volien demanar a
més a més, es va dir que per escrit estava al Servei Local d'Ocupació i el tràmit normal es fa
a través del secretari, que ho pot passar. De totes maneres si els grups ho volen es pot fer
per tenir-lo.
Pel que fa a la pregunta del grup d'ICV, sobre les persones que s'han quedat a la franja del
mig. Ha de dir que a l'equip de govern els preocupa tothom, suposa que a l'igual que tots els
que estan aquí en aquesta taula. En totes les franges d'edat hi ha un nivell d'atur molt elevat,
no només a Parets, sinó a tot arreu, i tot i així no han descuidat ningú, ja que paral·lelament
a aquests plans d'ocupació, que són objecte de la modificació de crèdit, uns són per a
persones de 18 a 29 anys i els altres per a més de 50 anys, paral·lelament hi ha gent, i ho
saben els usuaris que es presenten a l'altre pla d'ocupació, de pressupost anterior, que són
18 persones que no tenen franja d'edat. Tothom a Parets que compleixi els requisits d'estar
aturat, en aquests moments es pot presentar a un pla d'ocupació o a un altre.
La senyora Lloret continua explicant que s'han segmentat aquestes dues edats. Entén que
les dades les té tothom i pot donar dades específiques de l'observatori del Consell
Comarcal, però és sabut per tothom que els joves i la gent amb més de 50 anys són les
persones més afectades directament per l'atur. Pot donar dades concretes. Els de més de
50 anys hi ha més d'un 25,76% en canvi, de 35 a 39 anys hi ha un 13% d'aturats. Amb això
no vol dir que les persones de la franja del mig no es mereixin tenir un pla d'ocupació. I tant,
però tots els plans d'ocupació que han fet fins ara han estat per tothom i ara volen fer un per
les esmentades persones.
Quan dia a dia atens a gent aturada, te n'adones que quan tens més de 50 anys sembla que
no existeixis per a les empreses i per als joves han fet justament el que deia CiU, sobre que
havien de ser més qualificats. És de les primeres vegades que demanen perfils qualificats,
justament per a les persones entre 18 i 29 anys. No tots ells són molt molt qualificats, però sí
que requereixen d'unes titulacions, que fins ara no havien demanat mai. Per exemple els
auxiliars de comerç a les escoles han de tenir un nivell alt d'anglès. És la primera vegada
que es demana un perfil i no són només feines que pugui accedir tothom, que també tenen
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el seu sentit, sinó també premiar a aquestes persones aturades, i que el sector juvenil d'avui
en dia, vegi que els que es reenganxen o els que han estudiat tenen una recompensa a
nivell de l'Administració Pública. Tot i així tot és millorable.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que s'han donat unes
determinades explicacions, però el NOPP o ella no es deuen explicar prou bé, perquè ha
demanat projectes concrets. Cada pla s'ha d'acompanyar d'uns papers, per molt que hi hagi
un tècnic i una regidora que expliqui el tema, hi ha d'haver un projecte.
El NOPP va demanar el projecte l'altre dia, i ho torna a demanar avui i ho tornarà a demanar
el dia de la Comissió Informativa. Han d'haver uns papers que diguin que els tres aturats
compliran el projecte, aquests quatre aturats compliran aquest projecte, aquests cinc
compliran aquest projecte, en què hi hagi tota la informació. Això és el que demana. No sap
si és que no s'expliquen prou bé i què ha d'acompanyar la documentació. Això facilitaria molt
les coses a tothom,
S'ha de tenir en compte que encara no han aclarit els de neteja viària, i espera veure el
projecte. Què fan, quina neteja viària fan, quin espai netegen, és el mateix espai que el del
contracte adjudicat. Tot això s'ha d'aclarir.
El que ha dit la senyora Lloret sobre que han de passar-lo a buscar. Ella no sap si han de
passar-lo a buscar, com que això fos correus. Si ho han demanat doncs que es posi a la
bústia, o que se'ls truqui i se'ls digui. No saben si han de passar-lo a buscar, han de trucar i
es passarà a buscar. Si existeixen els projectes, que els facin arribar pel mètode que sigui,
no se'ls ha de dir, almenys ella no creu que sigui de rebut dir que ho passin a buscar, sinó
que es faci arribar de la manera que sigui, que se'ls truqui, se'ls enviï un correu, se'ls deixi a
la bústia o se'ls digui alguna cosa molt més concreta. Sobretot els projectes que siguin
concrets.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que dijous passat a la
Comissió Informativa, hi havia la tècnica corresponent, i sí que és cert que el punt diu
clarament que és aprovar la modificació de crèdit, però es tracta de l'aprovació d'un tema
que no tenien, per tant tot i estar a favor de l'aprovació CiU vol saber de l'informe tècnic o la
memòria tècnica del projecte. En aquell moment el senyor regidor d'Hisenda va dir que no
tocava l'explicació per part de la regidora i que havien de seguir els conductes i demanar la
informació. CiU va demanar dos temes al senyor secretari, seguint els conductes
reglamentaris. Un li van entregar ahir i l'altre encara l'està esperant.
D'altra banda, es feliciten que per primera vegada es convoquin plans d'ocupació amb gent
més qualificada dels vuitanta i pico de plans que hi hauran, que això sigui una tònica que
vagi en augment.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que dir-li a una persona de 40
anys que està fora de les estadístiques... Creu que la reflexió que s'hauria de fer és que
tothom que està a l'atur, està en una situació complicada. L'explicació donada és que
segons el que diuen les estadístiques que a les persones de 50 anys els costa més.
Creu que és perillós, i recomana que la pròxima vegada que es convoqui un pla d'ocupació
es contemplin totes les edats. Per què quina diferència hi ha entre una persona de 40 anys o
de 45 anys que estigui a l'atur. No hi ha cap diferència. S'han d'acollir, encara que s'hagin
acollit en un pla anterior, ja que es poden sentir ofesos, perquè no són xifres sinó que són
persones.
S'ha de fer la reflexió sobre que per a propers plans estaria bé tenir-los en compte, perquè
tenen càrregues familiars molt concretes, que possiblement un nano de 18 o 19 anys no té,
però un de 30 anys té fills, potser més d'un i la situació encara és més complicada. És una
reflexió, no és cap crítica i estaria bé que en propers plans no es basin en qüestions
purament estadístiques, sinó que es pensi en les persones que en un moment donat amb 40
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anys poden estar en una situació molt crítica i ell no s'atreveix a dir-los que no han entrat,
perquè les estadístiques no ho diuen.
Intervé la regidora de Promoció Econòmica, la senyora Lloret, la qual no vol entrar en cap
polèmica, però diria que de les seves paraules no ha sortit que s'han fixat només en
l'estadística pels plans d'ocupació, justament ha dit el contrari. Sempre han fet plans
d'ocupació en què no hi havia límit d'edat. En l'últim anys s'han fet 65 plans d'ocupació, en
l'anterior més de 60, tots ells sense límit d'edat. S'està arribant a Catalunya, a Parets i a tot
arreu a un límit en què molta gent està a la franja d'atur, per tant tothom hi té dret a un pla
d'ocupació, però només han remarcat que tothom està en una situació crítica, però que a
més aquests dos col·lectius, no tothom, però molta gent potser que ho té encara pitjor. Això
no justifica agafar uns o uns altres, ja que tothom hi té dret. Evidentment l'Ajuntament
treballa per tots els paretans i paretanes que estan aturats en aquests moments. Ho
demostren no només amb els plans d'ocupació, sinó en la formació que es fa per a tothom i
mai han barrat el pas a ningú per dir que estan en pitjors condicions que un altre, perquè
l'edat no ho és tot, ja que pot haver-hi situacions i casuístiques de gent més jove amb més
càrregues familiars i gent més gran amb més problemes econòmics. Tothom malauradament
ho està passant malament tingui l'edat que tingui.
Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que hi ha altres convocatòries. Hi
ha un altre pla d'ocupació de 18 treballadors sense límit d'edat. L'Ajuntament en aquests
moments dóna cobertura a totes les edats.
La presidència indica que s'han de congratular tots, perquè tots han votat a favor, i
l'Ajuntament té plans d'ocupació, fet que no tots els ajuntaments poden dir el mateix, i es
garanteixen plans d'ocupació durant tot l'any, i tots volen que s'ajustin a les necessitats dels
paretants i paretanes.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Atesa l’ordre d’Alcaldia, l’informe de la tècnica del servei d’Ocupació i la cap de RRHH
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 i 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.
Atès 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. Modificar el Pressupost vigent de l’Ajuntament (MCPle/1/2013) mitjançant crèdit
extraordinari finançats amb la baixa de crèdit de despeses d’altres partides del Pressupost
vigent, augmentant i minorant les partides que tot seguit es relacionen:
AUGMENT:
Partida

Descripció

Import

Pla d’Ocupació Local 1/2013
1392.241.14102
1392.241.16002
1392.241.16008
1392.241.22104

Retribucions personal Pla d’Ocupació
Seguretat Social personal Pla d’Ocupació
Riscos laborals i revisions mèdiques
Vestuari
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1392.241.22109
Material
1392.241.23120
Locomoció
1392.241.62600
Equipament informàtic
TOTAL

2.000,00
600,00
2.250,00
127.350,00

MINORACIÓ:
Partida
1000.920.50000

Descripció
Fons de Contingències Pla d’Ocupació i altres
TOTAL

Import
127.350,00
127.350,00

2. Iniciar el tràmit d’informació pública 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.
3. Aprovar, si correspon, la modificació de la Relació de llocs de treball de
l’Ajuntament i del Patronat Municipal d’Ensenyament
Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i explica que tal i com es
va informar a la Comissió Informativa del passat dijous, s'informa de les actualitzacions, les
amortitzacions i els canvis de la situació orgànica, fruit de la gestió realitzada durant el darrer
any.
S'ha incorporat també el complement específic de cada lloc i l'import d'altres retribucions
complementàries vinculades a les característiques dels llocs de treball.
Ara passa a nomenar les variacions que hi ha hagut en els diversos serveis de cada àrea i
posteriorment nomenarà les del Patronat.
A la direcció de Recursos Humans, Organització i Serveis Interns, per una banda, en
Recursos Humans, s'ha transformat el lloc de treball del director de Recursos Humans,
Organització i Serveis Interns, en el lloc de treball de director o directora del Departament de
Recursos Humans.
En Organització i Serveis Interns s'ha incorporat un lloc de treball del cap de Departament
d'Organització, que en aquests moments estava amb una excedència i per tant tenia la seva
reserva en comissió de serveis.
En Comunicació i Premsa s'ha afegit un lloc de treball de tècnic de Mitjans de Comunicació,
que estava en excedència voluntària i s'ha suprimit un lloc de treball d'auxiliar de mitjans de
comunicació.
En Promoció Econòmica s'ha afegit un lloc de treball de tècnic d'Ocupació.
A l'Àrea de Direcció de Serveis Jurídics i Contractació, a Secretaria concretament s'ha
suprimit un lloc de treball d'administrativa de contractació.
En la direcció de Serveis Econòmics s'ha afegit un tècnic de Serveis Econòmics.
A l'Àrea de Serveis Personals, concretament a Cultura, s'han afegit dos llocs de treball
d'administratiu a l'Àrea de Serveis Personals i s'ha afegit un lloc de treball de conserge.
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A Educació s'ha suprimit un lloc de treball de conserge per jubilació.
A l'Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial, a Serveis Territorials s'ha afegit un lloc de treball
d'auxiliar administratiu, que estava en comissió de serveis.
A Serveis Urbans i Manteniment s'ha suprimit un lloc de treball de responsable de Serveis
Urbans i Manteniment.
A Medi Ambient s'ha suprimit el lloc de treball d'oficial d'Espais Verds.
La senyora Villa continua explicant que en el cas del Patronat d'Ensenyament, en el CEIP
Pau Vila s'ha suprimit un lloc de mestre.
A l'Escola Municipal de Música s'han suprimit tres llocs de mestre.
A l'Escola Bressol el Gargot s'ha suprimit un auxiliar de mestre i a l'Escola Bressol la Cuna
dues places d'auxiliar de mestre.
Informa al plenari que avui mateix s'ha establert un calendari amb el Comitè Unitari per
iniciar el procés de valoració de llocs de treball, que es començarà enguany. A partir de
Setmana Santa hi haurà la regularitat que cada dijous es trobaran per treballar i posar ordre
a tot el que figura en els complements, i que realment s'han de reordenar.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que a la vista del document
troba una millora respecte a l'anterior, en el qual el NOPP i altres grups va demanar que
s'incloguessin els complements específics i altres complements. Ara hi figuren en la relació
de llocs de treball.
El seu grup no entén gaire a què obeeixen els canvis i per què es porten a terme, deuen
tenir alguna raó. Del global dels canvis pot dir que s'incrementen tres llocs a la plantilla de
l'Ajuntament i es baixen set del Patronat.
En el document hi ha algunes curiositats, la valoració de llocs de treball s'agrupa en tres
àrees i dins de les àrees en algunes es parla de direccions i en altres de departaments. Creu
que a la llarga s'hauria d'unificar, si es considera oportú, perquè no s'entén per què en
algunes àrees es parla de direccions i en altres de departaments.
D'altra banda hi ha el mateix nombre de persones a Comunicació que a Serveis Econòmics,
no sap si les proporcions són adients o no.
Seria clau, perquè el document adquirís una major importància, disposar de l'organigrama
de l'Ajuntament. Aquest document manca. El NOPP ha dit algunes vegades que seria clau
disposar de l'organigrama, com altres administracions, a més de la plantilla, també haurien
de disposar de la relació de llocs de treball i el document de definició i valoració dels llocs de
treball.
És clau que existeixi el document, suposa que amb la nova persona que s'incorpora a l'Àrea
segurament tot això es corregirà, però és un aspecte que cal treballar-lo molt
conceptualment i també en l'aspecte de l'organigrama i de definir bé la valoració dels llocs
de treball per veure si s'ajusta a les necessitats de l'Ajuntament. En qualsevol cas el NOPP
s'absté en el punt.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que per al seu grup la relació
de llocs de treball ha de ser una eina bàsica per al Departament de Recursos Humans, ja
que estableix totes les especificacions dels llocs de treball, i les retribucions. De fet la pròpia
relació de llocs de treball estableix des de les funcions que desenvolupa cada lloc de treball,
al grup d'accés, que és la qualificació, la formació acadèmica de la persona que ha de cobrir
aquell lloc de treball, així com la provisió de llocs, si és per concurs oposició o de lliure
designació i tal com ha dit abans les retribucions quant a complement específic, i de destí.
Fa constar que des del dia 4 de juny de 2012 que es va publicar la darrera relació de llocs
de treball en el Butlletí Oficial de la Província, i ha estat un dels eixos prioritaris de treball de
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CiU. El capítol I representa una despesa molt important de l'Ajuntament i per això ha d'estar
el més ordenat i transparent possible. Han dedicat esforços, han mantingut moltes reunions
amb la regidora de l'Àrea, amb l'antic director o cap de Recursos Humans, amb el secretari i
amb la interventora.
Van detectar una sèrie d'anomalies i defectes en temes que no acabaven d'entendre de la
relació de llocs que es publicar el 4 de juny i amb les reunions han intentat definir i saber
realment els dubtes que tenien, a fi d'intentar fer les aportacions oportunes per aconseguir el
document més clar i transparent possible.
Malgrat tots els esforços i totes les reunions han estat incapaços de treure l'aigua clara de la
gran majoria de dubtes plantejats. El que sí que és cert és que la relació de llocs de treball
(RLT) que es presenta avui, malgrat que en el seu moment no van ser capaços de treure
l'aigua clara, molta de la feina que han fet s'ha recollit. CiU va insistir que la RLT s'ajustés
realment al que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1997, a l'article 29, i havia de disposar
de complement específic de cada lloc de treball.
La retribució del complement específic l'aprova el plenari de l'Ajuntament. El document que
es presenta avui s'hi ha establert, per això CiU agraeix a les persones que han elaborat la
RLT que hagin atès algunes de les demandes del seu grup. Si continuen per aquest camí
arribaran a bon port, que és l'objectiu de CiU, però malgrat les referències vol deixar clar que
la RLT que es presenta queda molta feina per tenir-la acurada i adaptada.
Si entren ara a valorar pròpiament la informació presentada dintre de la RLT, veuen un
document poc concret. CiU ha intentat revisar tota la informació facilitada i l'ha intentat
comparar i traspassar a les dades del pressupost de 2013, aprovat el 28 de febrer, encara
no fa un mes, i hi ha moltes irregularitats, moltes faltes de concurrència entre les dades que
es presenten per una banda i per l'altra.
CiU és conscient que és un tema molt tècnic i per tant feixuc i no es vol estendre gaire en la
presentació, però vol deixar constància de dos o tres exemples molt puntuals.
En la RLT just al principi de tot en la primera pàgina, dintre de l'Àrea de Recursos Humans,
hi ha un lloc com a tal que denominen responsable de gestió de Recursos Humans, i la
pròpia RLT estableix que el grup d'accés per cobrir la plaça ha de ser A1, A2 o C1. D'entrada
és un ventall molt ampli. A1 és un llicenciat, un C1 amb un grau mitjà és suficient. Voldria
que s'acotés molt més quin és el perfil que es necessita i no obrir un ventall tan gran, però
malgrat tot la RLT defineix que pot estar ocupat per un A1, A2 o C1, quan agafen aquestes
dades i van al pressupost 2013, la dotació pressupostària que hi ha per cobrir la plaça
correspon a una dotació de grup C2.
Curiosament malgrat que el ventall és prou ampli, la dotació pressupostària no correspon ni
a un A1, A2 o C1, sinó a un C2. Pregunta si l'error està a la RLT o en la dotació del
pressupost. No tenen més documentació que aquesta i per tant CiU no és capaç de
respondre la pregunta. Probablement la podrien respondre si l'equip de govern hagués
contestat una instància presentada fa més de nou mesos, en què demanaven precisament
que es definís el grup d'accés que estava ocupant en tots els llocs de treball que tenia un
ventall tan obert. Insisteix que malgrat que fa nou mesos que es va presentar la instància,
avui encara no s'ha contestat, i són incapaços de contestar el dubte.
Un altre exemple és que dintre de la mateixa àrea, el lloc de treball definit com a cap del
Departament de Recursos Humans, tindrà una retribució en concepte de nivell destí Grup
26, i el pressupost de 2013 té una dotació pressupostària que correspon a un destí 24. Torna
a haver-hi diferència de retribucions.
En l'Àrea de Promoció Econòmica s'han definit tècnics d'Ocupació, i segon la RLT, no tenen
retribució econòmica pel concepte d'altres complements i en el pressupost de 2013 hi ha un
tècnic d'Ocupació, que curiosament sí que té retribució dintre del concepte retributiu d'altres
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complements i que encara no saben realment què es retribueix.
Com a últim exemple explica que en l'Àrea de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà hi ha tres llocs
d'auxiliar administratiu que la RLT diu que han d'estar ocupats per personal funcionari i en el
pressupost de 2013 hi ha dotació econòmica per tres llocs d'auxiliar administratiu, però que
curiosament la dotació no està dintre del personal funcionari, sinó que s'ha dotat dintre de
l'àmbit laboral i no funcionari com estableix la RLT.
Parlar d'altres complements portaria molt temps. Ja es va fer algun comentari a la nova cap
del departament. Hi ha molta feina a fer. Ella va dir que possiblement un dels imports
corresponien a complements personals de la persona. Si són complements personals no
han de constar a la RLT. Els imports retributius de la RLT són propis de cada lloc de treball i
per això no s'especifiquen els triennis de cada lloc, perquè és una retribució inherent a la
persona i els complements personals no són propis del lloc, sinó de la pròpia persona i no
haurien de constar al document.
El senyor Urtusol continua explicant que fa molt temps que CiU està treballant amb la única
voluntat d'obtenir un document més clar, coherent i transparent, i que ha de ser una eina
bàsica per al Departament de Recursos Humans, que doni un exemple de transparència, i li
sap greu que possiblement tota la feina que està fent el seu grup, hi ha gent que l'ha pogut
malinterpretar. Li han arribat comentaris sobre que CiU estava treballant en el capítol I, i amb
la RLT amb la única voluntat de retallar les despeses del personal de l'Ajuntament. Vol que
quedi molt clar que cap dels membres del grup de CiU té la més mínima voluntat de discutir
ni de valorar cap retribució del personal que treballa a l'Ajuntament, simplement demanen
que les retribucions, que són les que són, es distribueixin dintre dels conceptes retributius
que marca la pròpia Llei general de pressupostos, el propi EBEP i que el document sigui el
més transparent possible. Per l'exposat el vot de CiU és en contra.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que tal com ha comentat el
regidor de CiU, és un tema del qual fa temps que s'està parlant. És un tema complex des del
punt de vista de l'organització. Tots coincideixen que és un tema en què s'ha de posar fil a
l'agulla. Amb la incorporació de la nova responsable, la senyora Júlia Ortega, van veure
bona predisposició per fer canvis. De fet hi ha canvis que s'estan produint en el tema dels
complements específics, i és bàsic que se solucioni d'una vegada, per tenir clares les xifres
que figuren.
Comparteixen el fet que sempre han demanat l'organigrama, el qual permet saber on està la
gent i en quina categoria, entre d'altres qüestions. En la Comissió Informativa va veure que
la senyora Júlia Ortega tenia una gran predisposició a fer canvis i a posar fil a l'agulla en el
tema. No entrarà en el detall i ICV dóna un vot de confiança a què el tema es pugui arreglar
l'abans possible pel que deia el regidor de CiU, sobre que és una feina feixuga, que fins ara
no s'havia treballat prou bé. El seu grup s'absté i a partir d'ara es posarà fil a l'agulla i
s'arreglarà. Creu que és el que tots els grups municipals volen.
La presidència indica que el treball que s'ha portat a terme durant molt de temps s'ha fet des
de la correcció. Parlar d'irregularitats no és el que toca, sinó que s'ha treballat en una línia o
en una altra. Les coses es poden millorar. Un grup parlava sobre corregir coses. Algunes
s'han de millorar, però en qualsevol cas el que s'ha de fer és treballar en aquesta línia. El
document encara que s'ha passat de puntetes, s'ha dit que era un document que no es tenia
i que era molt més exhaustiu del que havia existit mai. Si es mira en retrospectiva, el capítol
I, el document és el més endreçat i més transparent que s'ha tingut mai. Això vol dir que la
línia és ascendent i de millora. Tots els que estan aquí volen el millor per als treballadors i les
treballadores de l'Ajuntament.
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Les votacions són les següents:
Vots a favor: 9 (PSC, PP)
Vots en contra: 3 (CiU)
Abstencions: 4 (NOPP, ICV)
Per tant,
Exposició i descripció de fets
Vist que, en sessió plenària de data 23 de febrer de 2012, es va aprovar la relació de llocs
de treball de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Vist l’informe de la responsable de Recursos Humans relatiu a la modificació i actualització
de la relació de llocs de treball.
Vista la documentació que s’incorpora al present expedient, una vegada presentada davant
els òrgans de representació dels treballadors de l’Ajuntament i del Patronat Municipal
d’Ensenyament.
Vist el que disposa l’article 74, de la Llei 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Atès que la modificació de la relació de llocs de treball, d’acord amb l’article 22 lletra i) de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local és competència plenària.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Parets del
Vallès i el Patronat Municipal d’Ensenyament, que s’annexa al present expedient .
2. Donar publicitat del present acord al Butlletí Oficial de la Província.
Annex
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 2013
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
OCUPACIÓ
Nivell Grup

Funcions
(Núm. de
d'accés
fitxa)

Nivell
de
Català

Forma

Altres
provisió Classe Escala/Subescala Dotacions Específic Complements

Descripció lloc de treball

destí

ALCALDIA
Administratiu/va Alcaldia
Secretari/a Alcaldia

12
12

C1
C1

1001
1002

C
C

CO
F
LLD/CO F

AG
AG/AE
Dotacions

1
1
2

395,96
567,62

RECURSOS HUMANS
Director/a de departament Recursos Humans

26

1025

C

LLD/CO F

AG

1

1720,25

Responsable de gestió de RR.HH.

14

1026

C

LLD/CO L

--

1

833,82

638,09

Auxiliar Administratiu/va RR HH
Auxiliar Administratiu/va RR HH

10
10

A1
A1/A2/
C1
C2
C2

1024
1024

C
C

CO
CO

L
L

--Dotacions

1
1
4

395,96
395,96

469,21
59,48

26

A1

1025

C

LLD/CO F

AG
Dotacions

1
1

1720,25

1023

D

LLD/CO L

--

1

1201,57

665,95

1003
1036
1021

C
C
C

CO
CO
CO

-AG
--

1
1
2

628,99
395,96
434,86

197,34

84,57

DIRECCIÓ DE RR.HH.

DIRECCIÓ ORGANITZACIÓ I SERVEIS
INTERNS
ORGANITZACIÓ I SERVEIS INTERNS
Cap de departament d'Organització
COMUNICACIÓ I PREMSA
Responsable de comunicació i premsa

18

Tècnic Mitjans Comunicació
Administratiu/va comunicació i premsa
Auxiliar mitjans comunicació i premsa

16
12
9

A1/A2/
C1
A2
C1
C2

L
F
L

Auxiliar mitjans comunicació i premsa - Coordinació 9
Auxiliar mitjans comunicació i premsa - Disseny
9
Gràfic
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
Tècnic/a Comunicació Institucional

C2

1022

C

CO

L

--

1

434,86

472,87

C2

1037

C

CO

L

--

1

434,86

295,7

Dotacions

7

-Dotacions

1
1

857,79

421,85

18

A2/C1 1003

D

CO

PARTICIPACIÓ, PLANIFICACIÓ, INNOVACIÓ I
NOVES TECNOLOGIES
Responsable participació, planificació, innovació i
16
noves tecnologies
Auxiliar administratiu/va participació, innovació i
10
noves tecnologies

A1/A2/
1013
C1

C

LLD/CO L

--

1

1143,89

363,04

C2

C

CO

--

1

395,96

172,15

Dotacions

2

AE
AE
AE
AE
AG
--Dotacions

2
1
4
21
1
1
1
31

1279,31
1858,77
1080,8
935,56
653,46
395,96
395,96

773,86
116,19
914,91
497,35

SEGURETAT CIUTADANA
Sergent
Cap de la Policia
Caporal
Agent
Administratiu/va Seguretat Ciutadana
Auxiliar Administratiu/va seguretat ciutadana
Auxiliar Administratiu/va seguretat ciutadana

20
26
18
16
12
10
10

C1
A2
C2
C2
C1
C2
C2

1014

1019
1020
1018
1017
1016
1015
1015

L

L

B
C
B
B
C
C
C

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

F
F
F
F
F
L
L

C

LLD/CO L

--

1

895,22

245,87

C
C

CO
CO

L
L

--Dotacions

2
1
4

430,55
517,61

37,61

C

CO

L

-Dotacions

1
1

327,55

398,7

59,48
281,75

PROMOCIÓ ECONÓMICA
Responsable SLOP

16

Tècnic/a Ocupació
Auxiliar administratiu/va serveis generals

16
9

A1/A2/
1010
C1
A2
1011
C2
1012

ARXIU
Responsable d'Arxiu

22

A1

1029

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS I
CONTRACTACIÓ
SECRETARIA
Secretari/a - Director/a de servei
Administratiu/va serveis generals
Administratiu/va Secretaria

30
14
12

A1
C1
C1

1028
1035
1027

C
C
C

COHN
CO
CO

F
F
F

20

A1/A2/
1005
C1

C

LLD/CO L

HN
AG/AE
AG/AE
Dotacions

1
1
1
3

--

1

Dotacions

1

1720,25
526,8
395,96

1176,02
164,45
427,5

CONTRACTACIÓ
Responsable de contractació i assessorament jurídic

1945,6

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Responsable Oficina Atenció Ciutadà

14

Administratiu/va OAC
Auxiliar Administraiu/va OAC
Auxiliar Administraiu/va OAC
Auxiliar Administraiu/va OAC
Conserge Serveis Grals
Conserge Serveis Grals
Conserge Serveis Grals-Xofer

12
10
10
10
7
7
7

A1/A2/
C1
C1
C2
C2
C2
AP
AP
AP

1009

C

LLD/CO F

AG/AE

1

1007,39

760,3

1039
1008
1008
1008
1006
1006
1007

C
C
C
C
A
A
A

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

AG
AG
AG
AG
---Dotacions

1
1
1
1
2
1
1
9

395,96
327,55
395,96
395,96
309,56
323,01
294,5

307,13
280,85
249,18
264,45
166,87
153,4
240,67

1032
?????

C
C

CO/HN F
CO
F

HN
AG/AE

1
1

2256,23
1129,5

369,5

1034

C

CO

F

AG/AE

1

529,51

946,82

1030
1031
1033

C
C
C

CO
CO
CO

L
F
L

-AG
-Dotacions

1
2
1
7

395,96
395,96
395,96

285

F
F
F
F
L
L
L

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÓMICS
SERVEIS ECONOMICS
Interventor/a - Director/a de servei
Tècnic Serveis Econòmics

30
24

Responsable de tresoreria

16

Administartiu/va Serveis Economics - Coordinació
Administratiu/va Serveis Economics
Auxiliar administratiu/va Tresoreria

12
12
10

A1
A1
A1/A2/
C1
C1
C1
C2

59,48

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
CULTURA
Director de l'Àrea de Serveis Personals

26

Responsable Servei de Cultura

16

Administratiu/va Serveis Personals
Administratiu/va Serveis Personals
Administratiu/va Serveis Personals
Coordinador/a Admistratius/ves .Serveis Personals
Auxiliar Administratiu/va Serveis Personals
Auxiliar Administratiu/va Serveis Personals
Director/a Biblioteca
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Administratiu/va Biblioteca
Conserge biblioteca/casal
Conserge biblioteca/casal
Conserge biblioteca/casal

12
12
12
12
10
10
22
12
12
7
7
7

A1/A2
A1/A2/
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
A2
C1
C2
AP
AP
AP

2006

C

LLD

2025

C

2004
2004
2004
2007
2005
2005
2001
2002
2003
3009
3009
3009

F

AG/AE

1

1908,91

LLD/CO L

--

1

571,05

C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

AG
AG
AG
AG
--AE
-----Dotacions

1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
19

395,96
395,96
395,96
395,96
395,96
434,86
583,04
395,96
395,96
337,76
281,06
323,01

2011

C

LLD/CO L

--

1

670,99

708,4

2009
2010
2008
2008
2008

B
B
A
A
A

CO
CO
CO
CO
CO

-----Dotacions

1
1
4
1
1
9

434,1
617,32
323,01
294,51
337,76

31,33
183,36
153,4
240,67
138,64

C

LLD/CO L

--

1

849,69

342,82

C
A

CO
CO

L
L

--Dotacions

1
5
7

395,96
323,01

322,6
153,4

C
C
A

CO
CO
CO

L
L
L

----

1
1
1

571,05
437,42
337,76

291,57
485,95
138,65

F
F
F
F
L
L
F
L
L
L
L
L

719,63
142,5
221,28
1052,19
59,48
345,7

138,65
166,85
293,4

ESPORTS
Responsable Esports

18

Monitor/a Esportiu/va
Monitor/a Esportiu/va - Coordinació
Conserge instal·lacions esportives
Conserge instal·lacions esportives
Conserge instal·lacions esportives

9
9
7
7
7

A1/A2/
C1
C2
C1/C2
AP
AP
AP

L
L
L
L
L

EDUCACIÓ
Responsable d'Educació

18

Auxiliar administratiu/ava d'educació
Conserge d'Escola

10
7

A1/A2/
2012
C1
C2
2020
AP
3010

JOVENTUT, IGUALTAT I COOPERACIÓ
Responsable Joventut, Igualtat i Cooperació
Coordinador d'Equipament
Conserge biblioteca/casal

16
9
7

A2
C1
AP

2014
2013
3009

Conserge biblioteca/casal
Operàri/a de neteja

7
7

AP
AP

3009
3011

A
A

CO
CO

2018

C

2016
2017
2015
2008

L
L

--Dotacions

1
1
5

281,06
281,06

59,83
59,56

LLD/CO L

--

1

813,99

607,55

A
B
B
A

CO
CO
CO
CO

----Dotacions

4
1
8
1
15

304,58
304,58
517,61
323,01

90,89
90,89
37,61
153,4

2021

C

LLD/CO F

AE

1

1052,58

272,16

2022
2026
2019
2020
2024
2023
3009
3009

C
C
C
C
C
B
A
A

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

L
L
F
L
L
L
L
L

--------Dotacions

2
3
1
1
1
2
2
1
14

571,05
571,05
395,96
395,96
395,96
419,49
368,99
323,01

59,48
172,13
91,4
109,84
153,4

PISCINA
Director Piscina

18

Oficial manteniment Piscina
Recepcionista pisicina
Monitor/a de natació
Conserge instal·lacions esportives

10
10
9
7

A1/A2/
C1
C2
C2
C2
AP

L
L
L
L

SERVEIS SOCIALS
Responsable Serveis Socials

18

Educador/a Social
Treballador/a Social
Administratiu/va Serveis Socials
Auxiliar administratiu/va serveis socials
Auxiliar Tècnic/a d'acollida
Treballador/a Familiar
Conserge biblioteca/casal
Conserge biblioteca/casal

16
16
12
10
10
9
7
7

A1/A2/
C1
A2
A2
C1
C2
C2
C2
AP
AP

26
11
10
10
10

A1
C1
C1
C2
C2

3016
3007
3014
3015
3015

C
C
C
C
C

LLD
CO
CO
CO
CO

F
L
F
L
L

AG/AE
-AG
--Dotacions

1
2
2
1
3
9

2601,32
487,52
395,96
395,96
395,96

378,41
59,48

18

A2

3017

C

CO

L

--

1

855,72

175

ÀREA DE VÍA PÚBLICA I COHESIÓ
TERRITORIAL
SERVEIS TERRITORIALS
Director Àrea Serveis Territorials
Delineant Serveis Territorials
Administratiu/va Serveis Territorials
Auxiliar Administraiu/va Serveis Territorials
Auxiliar Administraiu/va Serveis Territorials
DEPARTAMENT D'URBANISME I HABITATGE
URBANISME I HABITATGE
Arquitecte Tècnic/a d'urbanisme i habitatge

Enginyer/a Tècnic/a
Cap del departament d'urbanisme i habitatge

18
22

A2
3019
A1/A2 2018

C
C

CO
F
LLD/CO F

AE
AG/AE
Dotacions

1
1
3

855,72
2601,32

3003

C

LLD/CO L

--

1

1016,62

309,42

3002

C

LLD/CO L

--

1

629

471,12

3001
3006
3005
3005

C
A
A
A

CO
CO
CO

L
L
L
L

----Dotacions

1
1
2
1
7

395,96
354,41
304,58
368,99

38,25
124,43
90,89
109,84

MEDIAMBIENT
Cap de servei de mediambient

18

Director Escola Natura

14

Auxiliar Administratiu/va Escola Natura
Peó d'Espais Verds i Serveis Urbans
Oficial d'Espais Verds i Serveis Urbans
Oficial d'Espais Verds i Serveis Urbans

10
7
7/8
7/8

A1/A2/
C1
A1/A2/
C1
C2
AP
C2
C2

11
10
10

C1
C2
C2

3012
3021
3021

B
A
A

CO
CO
CO

L
L
L

----

1
1
5

1099,87
304,58
304,58

309,42
90,89
472,21

10

C2

3021

A

CO

L

--

1

628,51

577,11

18

A1/A2/
3013
C1

C

LLD/CO L

--

1

2110,09

1277,16

Dotacions

9

DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA I SERVEIS
URBANS
SERVEIS URBANS I MANTENIMENT
Inspector/a Via Pública i instal·lacions
Oficial manteniment Equipaments Municipals
Oficial manteniment Equipaments Municipals
Responsable Oficial manteniment Equipaments
Municipals
Cap del departament de via pública i serveis urbans

CLAUS:
F - Funcionari
L - Laboral
AE - Administració Especial
AG - Administració General
CO - Concurs
HN - Habilitació Nacional
LLD - Lliure Designació

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PATRONAT MUNICIPAL D'ENSENYAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 2013
Nivell Grup

Funcions
(Núm. de
d'accés
fitxa)

Nivell
de
Català

Forma

Descripció lloc de treball

destí

ESCOLA DE PRIMÀRIA PAU VILA
Director/a d'escola de primària
Mestre/a de Primària
Mestre/a de Primària
Mestre/a de Primària
Mestre/a de Primària
Tècnic/a d'Educació Infantil
Auxiliar Administratiu/va

21
21
21
21
21
21
10

A2
A2
A2
A2
A2
C1
C2

4003
4002
4002
4002
4002
4004
4001

C
C
C
C
C
C
C

LLD/CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Director/a de l'escola de música
Pofessor de música

16
16

A2
A2

4008
4009

C
C

ESCOLA BRESSOL EL GARGOT
Director/a d'Escola Bressol
Mestre/a d'Escola Bressol
Auxiliar Mestre/a
Auxiliar Mestre/a

16
16
11
11

A2
A2
C1
C1

4005
4006
4007
4007

ESCOLA BRESSOL EL CIRERER
Director/a d'Escola Bressol
Mestre/a d'Escola Bressol
Mestre/a d'Escola Bressol
Auxiliar Mestre/a

16
16
16
11

A2
A2
A2
C1

ESCOLA BRESSOL LA CUNA
Director/a d'Escola Bressol
Mestre/a d'Escola Bressol
Mestre/a d'Escola Bressol
Mestre/a d'Escola Bressol

16
16
16
16

A2
A2
A2
A2

Altres
Complements

provisió Classe Escala/Subescala DotacionsEspecífic

F/L
F/L
F/L
F/L
F/L
L
L

AE/-AE
AE
AE
AE
--Dotacions

1
2
14
7
5
1
1
31

558,66
558,66
558,66
558,66
558,66
291,92
558,65

666,29
417,72
53,13
74,76

LLD/CO
CO

--Dotacions

1
9
10

373,6
270,35

C
C
C
C

LLD/CO
CO
CO
CO

----Dotacions

1
6
3
1
11

224,63
200,55
254,28
240,85

369,82
36,86
36,86
36,86

4005
4006
4006
4007

C
C
C
C

LLD/CO
CO
CO
CO

----Dotacions

1
5
1
4
11

224,63
224,63
250,85
254,28

369,82
36,86
36,86
36,86

4005
4006
4006
4006

C
C
C
C

LLD/CO
CO
CO
CO

-----

1
4
1
1

224,63
224,63
254,28
200,55

369,82
36,86
358,48
36,86

Auxiliar Mestre/a
Auxiliar Mestre/a
CLAUS:
F - Funcionari
L - Laboral
Designació
AE - Administració Especial

11
11

CO - Concurs
LLD - Lliure

C1
C1

4007
4007

C
C

CO
CO

--Dotacions

3
1
11

254,28
240,85

36,86
36,86
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4. Aprovar, si escau, les xifres provisionals de població a 1 de gener de 2013
La presidència explica que aquest és un punt molt formal, però que ha de passar pel Ple, ja
que l'Institut Nacional d'Estadística exigeix les xifres provisionals de població a 1 de gener
de 2013.
Hi ha 1.188 altes, d'aquestes altes 225 són de naixement. D'altra banda hi ha hagut 121
defuncions i bàsicament el gruix de les baixes venen pels canvis de residència de municipi,
que en aquest cas han estat de 819 ciutadans, i 22 per canvi de residència a l'estranger.
Amb aquests número fent la compensació queda un creixement net de 95 persones, per tant
la població a 1 de gener de 2013 és de 18.672 paretants i paretanes.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
D’acord amb el Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modificava el
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial
Decret 1690/1986, d’11 de juliol, les entitats locals estan obligades a comunicar anualment
a l’institut Nacional d’Estadística els resultats numèrics del Padró d’habitants, un cop
realitzades totes les actuacions corresponents a l’any anterior.
Posteriorment, l’Institut Nacional d’Estadística porta a terme la comprovació entre la xifra
comunicada per l’Ajuntament i les dades que li consten i en cas de discrepància ho
comunica a l’Ajuntament, obrint un termini de comprovació i resolució.
Les discrepàncies que es generen son sotmeses al Consell d’Empadronament que ha
d’emetre informe favorable o desfavorable a cada una de les discrepàncies.
Un cop emès aquest informe, el President de l’Institut Nacional d’Estadística eleva al Govern
la proposta de xifres oficials de població de tots els municipis espanyols per a la seva
aprovació mitjançant Reial Decret, que serà publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Atesa la dilació en el temps d’aquest procés, la xifra oficial a 1 de gener de cada any no és
aprovada pel Govern fins a finals de desembre de cada any.
Tenint en compte aquesta realitat, l’Institut Nacional d’Estadística ha recomanat als
Ajuntaments, que portin a terme l’aprovació per Ple, de les seves xifres provisionals a 1 de
gener de cada any.
Donant resposta a aquesta recomanació i després de portar a terme tots els moviments
corresponents a l’exercici 2012 que queden reflectits en el següent gràfic, la xifra de
població a 1 de gener de 2013 a Parets del Vallès és de 18.672 habitants.
Població a 1 de gener de 2012

18.577

TIPUS DE MOVIMENT

Nombre

ALTES

1.188

CR-Canvi de residència altre municipi
CR-Canvi de residència estranger
NA-Naixement
OM-Omissió
BAIXES

862

72,68

58

4,89

225

18,97

43

3,63

1.093

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

%

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

819

75,28
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CR-Canvi de residència estranger

22

2,02

121

11,12

II-Inscripció indeguda

40

3,68

CD-Caducitat

86

7,90

5

0,46

DE-Defunció

DU-Duplicat intermunicipal
Creixement net

95

Població a 1 de gener de 2013

0,51

18.672

Per tant, d’acord amb les instruccions de l’Institut Nacional d’Estadística i per tal
formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici 2012.

de

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
APROVAR la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès, a 1 de gener de
2013, que d’acord amb les actuacions portades a terme és de 18.672 habitants.
5. Acordar, si procedeix, la delegació a favor de la Junta de Govern de l’adjudicació i
formalització dels contractes de lloguer de caràcter plurianual subscrits per
l’Ajuntament
Pren la paraula el secretari i llegeix la proposa d'acord relativa a la delegació a favor de la
Junta de Govern de l’adjudicació i formalització dels contractes de lloguer de caràcter
plurianual subscrits per l’Ajuntament.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, que vota en contra de la proposta, ja
que no entén per quina raó s'ha de delegar la competència del Ple a la Junta de Govern, ja
que els membres del Ple no es cansaran pas si durant un any es produeix un acord
d'aprovació o pròrroga de contractes d'arrendament. Pot anar perfectament al Ple i debatre
el punt. Suposa que l'equip de govern vol evitar el debat amb els grups de l'oposició i
passar-lo per la Junta de Govern que és més fàcil. Aquesta delegació no té cap raó de ser i
a més l'aprovació i la pròrroga dels contractes d'arrendament sempre ha estat un tema
polèmic.
L'article 113 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
diu que han de disposar de les actes de la Junta de Govern en deu dies, de les quals no
disposen, demana que això es compleixi i més si es deleguen funcions a la Junta de
Govern, que es fa estrictament per evitar el debat en el Ple. Suposa que ara deu caure la
pròrroga, suposa que supressió, del nou contracte de tot el tema de l'edifici de l'avinguda de
la Pedra del Diable, i que l'equip de govern no deu voler portar-lo al Ple, perquè ha difós la
informació que ha traslladat el servei de Territori, que és una mitja veritat, perquè s'han
traslladat els serveis, però queda el soterrani amb una part important de l'arxiu. A veure com
es resol el tema. Suposa que per aquest motiu volen evitar el debat i per això van per la via
còmoda de delegar aquesta funció. Per l'exposat el NOPP vota en contra.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup està en la
mateixa línia. Cada òrgan té unes competències assignades i s'han d'exercir com a tals. A
CiU no li agrada que es tregui una competència que és del Ple. Aquest fet no ajuda a què
l'equip de govern digui que això és transparència, perquè en tot cas què millor que portar
una proposta per debatre-la i si l'equip de govern ho creu convenient, millorar-la amb
aportacions de l'oposició. L'equip de govern s'estalvia temps, preocupacions i mals de cap,
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat
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tira pel dret i ho aprova en la Junta de Govern. Ja que la proposta s'aprovarà evidentment
amb els vots del PP el que demana CiU és que les actes de les juntes de govern no triguin
dos mesos o mes i mig a enviar-les. No sap si són deu dies, el seu grup pensava que era
així, però és igual, si són en quinze dies es milloraran els dos mesos de mitjana, perquè ara
més que mai rebre les actes de les juntes de govern serà més necessari. Per l'exposat CiU
vota en contra.
Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que no entén la proposta i
les reflexions que s'han fet avui com la qüestió de transparència. La qüestió dels lloguers no
és un tema de pecata minuta, i no són quatre duros. Treure-li aquesta competència al Ple i
que els grups de l'oposició no puguin intervenir inclús amb aportacions que podien ser
interessants no té sentit tot plegat. No vol obrir cap sospita sobre res, però de per sí i quan
va presentar el tema a l'Assemblea Local, aquesta va preguntar que la proposta per què era.
Per això pregunta per què han de treure aquesta capacitat de reflexió sobre el tema dels
lloguers i la capacitat al Ple. Si l'equip de govern és capaç de donar-li una resposta amb
sentit comú i raonada, potser sí que serien capaços inclús d'abstenir-se, però està segur que
la resposta raonada no hi és, per què la voluntat d'ICV és conèixer-lo tot. Ells també són
regidors del consistori i a vegades l'equip de govern l'oblida, i treuen competències, fet que
no es justifica en absolut, per això vota en contra.
Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que el motiu de la delegació és
agilitar les operacions de renovació de contractes de més de quatre anys. El control
fiscalitzador dels partits de l'oposició el tindran igualment, perquè igual que es diu aquí es
pot fer a nivell de la Junta.
No es tracta d'amagar, al contrari, ja que en temes de lloguer estan molt contents perquè
s'han aconseguit uns estalvis importants amb la reducció de lloguers, per això no es tracta
d'amagar.
Pel que fa al tema de l'avinguda de la Pedra del Diable explica que les oficines de Territori, i
com a servei s'ha traslladat. Estan en un impàs d'ubicació per intentar ajuntar els dos arxius
tant el de la Pedra del Diable com l'històric i buscar una ubicació final i reitera que no
s'amaga res, perquè en el pressupost hi ha una partida assignada per al pagament del
lloguer del soterrani. No s'amaga res, perquè no es podria pagar una cosa que no s'hagi fet
una provisió amb antelació.
Amb els lloguers estan molt contents perquè l'any passat es van reduir en un 25% i 30% i
aquest any s'abandonen altres lloguers com és la part molt important de la Pedra del Diable.
El mes que ve s'abandonaran els lloguers de les naus en el carrer Tenor viñas i continuen
negociant la baixa d'altres lloguers. Pregunta que com vol que amaguin un fet que l'equip de
govern creu que gestiona bé.
La presidència afegeix que són diferents maneres de veure el tema. Pel que l'oposició és
amagar per a l'equip de govern és insinuar visions estranyes per part de l'oposició, i no li
deixa de sorprendre del grup del NOPP, que aquest punt tota la legislatura passada estava
delegat a la Junta de Govern i no va ser cap problema i ara es fa el mateix que a la
legislatura passada. Vol entendre que no hi ha cap cosa més a criticar de l'equip de govern
que el punt número cinc i es congratula que sigui així. Reitera que aquest punt en la
legislatura passada estava delegat a la Junta de Govern i vostès eren membres del
consistori i no ho van denunciar, perquè no hi ha res a denunciar.
Les juntes de govern són accessibles per tots vostès, i si és pel fet de la incomoditat és igual
d'incòmoda la Junta de Govern que el plenari. L'equip de govern no té cap tipus de problema
en donar tota classe de detalls dels lloguers, que s'ha fet més gestió dels lloguers amb l'últim
any, que en els anys anteriors, perquè tenen menys lloguers que mai i més estalvi en lloguer
que han tingut mai, però en qualsevol cas aquest no és el punt, ja que es tracta de la
delegació, cada grup municipal ha donat el seu posicionament. Són punts de vista diferents i
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
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és difícil trobar punts de coincidència quan per a alguns un punt és amagar i per a uns altres
és agilitar, facilitar i fer el que s'ha estat fent durant tota la legislatura passada.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que per al seu grup no és que
s'amagui res, sinó senzillament que si és competència del Ple voldria que continués igual.
Si aquest punt es va aprovar l'any passat en un Ple, sincerament no ho recorda i no en té
constància.
L'equip de govern respon que es va aprovar en la legislatura passada.
El senyor Martín indica que llavors ells com a regidors novells no hi eren. Reitera que si el
tema és competència del Ple hauria de continuar igual.
Pregunta quants contractes se subscriuen a l'any, amb quin temps saben que s'ha de
renegociar un contracte. El tema d'agilitar aquí s'agafa amb pinces.
Intervé el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que si l'argument final és que la
delegació es fa per agilitar, no veu per on s'agilita. L'equip de govern sovint s'omple la boca
parlant de transparència, de voluntat de diàleg, d'explicar els temes i ara resulta que es treu
del Ple l'opció de passar els canvis de lloguer.
D'altra banda no recorda com es va fer l'any passat, però si és competència del Ple hauria
de continuar sent així. L'agilitació no justifica la delegació. El més important és la
transparència i això no dóna ferum de transparència, sinó d'una altra cosa. Si el motiu és
agilitar no està gens justificat. Només vol dir això perquè sinó encara semblarà que l'equip
de govern té raó.
La presidència indica que els ciutadans i les ciutadanes són bastant intel·ligents per saber
què sembla i què no sembla. El punt està bastant clar i prega que el regidor no faci
al·lusions, perquè no hi hagin més intervencions en aquest punt, i no és per res, sinó per
agilitar la sessió plenària.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 9 (PSC, PP)
Vots en contra: 7 (NOPP, CiU, ICV)
Abstencions: 0
Per l'exposat i,
Exposició i descripció de fets
En ordre a ubicar-hi els diferents serveis i dependències, l’Ajuntament de Parets del Vallès
requereix disposar de diversos immobles en règim de lloguer.
Fonaments de dret
De conformitat amb allò que estableix l’article 174 del Text refós de la llei d’hisendes locals,
en endavant TRLHL, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que permet
l’arrendament de béns i mobles per períodes superiors als 4 anys, si bé en aquest supòsit
correspon al Ple la seva aprovació o pròrroga, de conformitat amb allò que indica l’article
22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en endavant
LRBRL i 52.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
llei municipal de règim local de Catalunya, en endavant TRLMLC.
Considerant, a l’efecte de facilitar la gestió dels referits contractes, de diferent venciment,
que es considera necessari delegar l’aprovació d’aquests en favor de la Junta de Govern
Local, sent aquesta una competència de caràcter delegable, d’acord amb allò que estableix
l’article 22.4 de la LRBRL i 52.4 del TRLMLC.
Així mateix, l'article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
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el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en endavant
ROF, disposa que els acords de delegació es prenen per majoria simple.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Delegar i facultar per a la seva validació, amb efectes de l’1 de gener de 2013, si escau,
en favor de la Junta de Govern Local, l’aprovació i pròrroga dels contractes d’arrendament
de béns immobles a subscriure per l’Ajuntament, que sent de durada superior als 4 anys són
de competència del Ple.
2. Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a la Unitat de Contractació i publicar-lo
en el Butlletí Oficial de la Província.

S'incorpora el regidor del NOPP, el senyor Ferran Vidal Serrano.
ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
6. Donar compte de les actuacions incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya 2013-2016
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i explica que quan el
Departament Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya va obrir la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2013-2016,
l'equip de govern dins de les actuacions previstes en el Pla d'actuació municipal per un
període de quatre anys va decidir escollir les tres línies d'inversió següents:
1. Actuació: Rehabilitació integral urbana a l'entorn de la plaça Doctor Trueta
Anualitat: 2013
Pressupost de l’actuació: 719.912,21 €
Subvenció sol·licitada: 329.004,38 €
2. Actuació: Millora integral de la urbanització a l'avinguda Espanya Fase II (b)
entre el carrer Butjosa i el carrer Alfons XIII
Anualitat: 2014
Pressupost de l’actuació: 250.447,09 €
Subvenció sol·licitada : 175.312,96 €
3. Actuació: Millora integral de la urbanització a l'avinguda Espanya Fase II (c)
entre el carrer Alfons XIII i el carrer Josep Molins
Anualitat: 2015
Pressupost de l’actuació: 350.625,91 €
Subvenció sol·licitada : 245.438,13 €
El senyor Juzgado continua explicant que la Generalitat presenta una nova línia d'actuació
que és la línia de manteniment i conservació, destinada a despeses de reparació,
manteniment i conservació. És un import quadriennal per tot el període 2013-2016 per un
import de 261.528,94 €, que representen anualitats de 65.382,24 €, des del 2013 fins al
2016.
El plenari pren coneixement de l'acord de la Junta de Govern de 25 de febrer de 2013, el
qual té el text següent:
“Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya la inclusió en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2013-2016
diverses actuacions de l'Ajuntament de Parets del Vallès
Exposició i descripció de fets
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Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, publicat al DOGC núm. 6263, de 28 de
novembre, en el que es van s’han aprovat les bases reguladores i d’execució del Pla únic
d’obres i de serveis de Catalunya per al període 2013-2016, alhora que s’obre la
convocatòria única per a aquest període.
Ateses les bases primera i cinquena de l’annex 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre,
que estableixen la dotació econòmica de la línia de subvencions per a reparacions,
manteniment i conservació que es distribueix entre els ens locals d’acord amb la fórmula
que figura a l’apartat 1 de l’annex 9 del mateix Decret.
Avaluades les necessitats del municipi en inversions en obres i serveis de competència
municipal, les bases de la convocatòria, els requisits de les actuacions i les diferents
actuacions definides en el PUOSC dintre de la línia d’inversions per a les anualitats 20132016.
Vist els informes i documents redactats pels Serveis Tècnics municipals
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya la inclusió en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016 les actuacions
de l’Ajuntament de Parets del Vallès següents:
1. Línia d’inversions
1. Actuació: Rehabilitació integral urbana a l'entorn de la plaça Doctor Trueta
Anualitat: 2013
Pressupost de l’actuació: 719.912,21€
Subvenció sol·licitada: 329.004,38 €
2. Actuació: Millora integral de la urbanització a l'avinguda Espanya Fase II (b)
entre el carrer Butjosa i el carrer Alfons XIII
Anualitat: 2014
Pressupost de l’actuació: 250.447,09 €
Subvenció sol·licitada : 175.312,96 €
3. Actuació: Millora integral de la urbanització a l'avinguda Espanya Fase II (c)
entre el carrer Alfons XIII i el carrer Josep Molins
Anualitat: 2015
Pressupost de l’actuació: 350.625,91 €
Subvenció sol·licitada : 245.438,13 €
2. Línia de manteniment i conservació
Despeses de reparació, manteniment i conservació
Import quadriennal: 261.528,94 €
Anualitat 2013: 65.382,24 €
Anualitat 2014: 65.382,24 €
Anualitat 2015: 65.382,24 €
Anualitat 2016: 65.382,24 €
2. Facultar al Secretari de l’Ajuntament de parets del Vallès territorials per la presentació de
la sol·licitud mitjançant telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes.
3. Donar compte del present acord en el proper Ple municipal.
4. Donar compte del present acord a Serveis Econòmics.”
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

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

25

Secretaria General
MOCIONS
7. Moció del grup municipal de CiU d'adhesió a la declaració de sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i demana el vot personal en aquesta
moció. Ha interromput la intervenció perquè l'altra vegada que ho va intentar es va dir que la
s'havia de demanar abans de prendre lectura de la moció. Seguint el procediment explicat
amb anterioritat demana que aquesta moció es faci mitjançant vot el personal.
La presidència indica que el PSC ni en l'altre moment ni ara té cap tipus de problema en què
la votació sigui nominal. Com sap que en el seu moment es va utilitzar per fer una
interpretació inadequada del posicionament de vot, es farà d'aquesta manera, i així no hi
haurà cap tipus de suspicàcia amb el posicionament de vot.
Intervé el secretari i aclareix que el vot sempre és personal. Quan s'utilitza el vot del
portaveu és perquè s'entén que representa a cadascun dels regidors del seu grup municipal,
però en qualsevol votació que es realitzi, qualsevol regidor de qualsevol grup municipal pot
manifestar el que consideri. El vot sempre és personal. Una altra cosa és que volguessin
plantejar fer el vot nominal, però el vot sempre és personal. Sempre que el portaveu emet el
vot s'entén que tots els del seu grup municipal estan d'acord.
El senyor Martín manifesta que per tecnicisme no ho coneixia i demana per a aquesta moció
el vot nominal.
La presidència indica que el secretari llegirà la part resolutiva de cada moció.
Acabada la lectura de la part resolutiva de la moció, comencen les votacions nominals, les
quals són interrompudes per la intervenció del portaveu de CiU, el senyor Martín, que
manifesta que no ho troba bé, perquè això sembla que sigui un circ, pel fet de demanar la
votació nominal.
La presidència indica que és prou important i l'acte de plenari prou solemne. Les
consideracions que el senyor Martín tingui, les té ell. El PSC no porta res a cap circ, és més
accepta una proposta que el senyor Martín fa, i que el PSC ja té el vot i posicionament
claríssim en el portaveu del grup. El que es fa ara és adaptar una situació a la voluntat del
grup de CiU, perquè l'ha mostrat d'aquesta manera. El senyor Martín no ha de fer
interpretacions de dir que això sembla un circ. Si sembla un circ en tot cas és per la
sol·licitud del grup del senyor Martín sobre que cada regidor faci el seu posicionament. A la
presidència no li sembla un circ sentir el posicionament de vot de cada regidor. Si al senyor
Martín li sembla que aquesta no és la manera, es torna a la forma habitual i que cada
portaveu digui el posicionament de vot del seu grup.
Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i aclareix que suposa que el senyor Martín volia
dir que la votació nominal hauria de ser dient el nom.
La presidència respon que a l'acta constarà d'aquesta manera.
Les votacions són les següents:
Sergi Mingote Moreno, regidor del PSC, s'absté
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC, s'absté
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC, s'absté
Susanna Villa Puig, regidora del PSC, s'absté
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC, s'absté
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC, s'absté
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC, s'absté
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP, vota a favor
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP, vota a favor
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP, vota a favor
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Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP, vota a favor
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU, vota a favor
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU, vota a favor
Esther Samon Guasch, regidora de CIU, vota a favor
Roberto Carmany Valls, regidor del PP, vota en contra
Marc Soto Miguel, regidor del PP, vota en contra
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV, vota a favor
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 8 (NOPP, CIU)
Vots en contra: 2 (PP)
Abstencions: 7 (PSC)
Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per majoria aprova la Moció següent:
MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL
POBLE DE CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent:
“Preàmbul
El 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, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en
les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té
els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort
Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia
fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La
caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V
abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai
comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del
reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat
una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en
la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el
nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el
Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea
de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional,
amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context
del nou sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de
Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i
celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
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jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics,
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de
juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania
envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta
voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera
sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del
dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu
futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:

•

Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.

•

Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.

•

Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per
a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.

•

Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i
el conjunt de la comunitat internacional.

•

Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya
com un sol poble.

•

Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa
i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.

•

Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.

•

Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa
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el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin
aquest principi.

•

Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques,
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar
els mecanismes que garanteixin aquest principi.

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, mitjançant votació nominal, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya,
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
2. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
8. Moció del grup municipal del PSC reclamant el manteniment del contracte
programa pel que fa a serveis socials bàsics
El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció.
Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i vota a favor, i explica que l'Estat ha retallat
entre un 60% i un 90% la partida.
La resta de grups també vota a favor. Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, aprova
la Moció següent:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE
L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS RECLAMANT EL MANTENIMENT DEL
CONTRACTE PROGRAMA PEL QUE FA A SERVEIS SOCIALS BÀSICS
A dia d'avui una quarta part de la població catalana es troba vivint sota el llindar de la
pobresa, un de cada quatre infants no fan un àpat diari en les condicions mínimes
necessàries i hi ha gairebé 885.100 persones aturades a Catalunya (segons l'EPA). Si a
això hi afegim l'esgotament de les ajudes de protecció social com la prestació per atur o la
Renda Mínima d'Inserció, el risc d'exclusió social és cada cop més elevat. Hi ha més pobres
i aquests ho són més que abans i difícilment poden cobrir les necessitats bàsiques, és a dir,
alimentació i sostre, Però tot i això, el govern del PP segueix desmantellant l'Estat del
Benestar i retallant en polítiques d'atenció a les persones mentre el govern de CiU es centra
en el debat sobre la independència i la invasió competencial -qui té el poder de què- oblidant
que el prioritari i el necessari i urgent és defensar els drets de la ciutadania i garantir el seu
benestar,
EI Pla concertat, creat pels socialistes el 1988, és un programa que va suposar el
desenvolupament actiu de prestacions bàsiques de serveis socials basat en el
cofinançament per part de l'Estat i corporacions locals d'aquells projectes amb l'objectiu de
proporcionar a la ciutadania serveis socials que cobreixin les seves necessitats bàsiques i
consolidar una àmplia xarxa de serveis socials municipals per desenvolupar les prestacions
de serveis socials d'atenció primària, entre les que es trobaven l'ajuda a domicili i la
teleassistència, previstes a la Llei de Dependència (Llei 39/2006).
Després que s' hagi retallat el fons del Pla Concertat en un 65% respecte el pressupost del
Govern Socialista del 2011 (en el que es destinaven 12.293.386,92 € a Catalunya) i en un
40% respecte el 2012 (destinant sols 3.896.106,49 €), el passat 30 de gener la Ministra Ana
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Mato no va desmentir les darreres notícies sobre que el Govern deixarà de finançar el Pla,
eliminant també dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2013 el programa de
Teleassistència en un moment en què les peticions d'ajuda per emergència social s'han
incrementat un 200%, i posant així en greu perill la xarxa més bàsica de protecció cap
aquestes persones. D'altra banda, a Catalunya, el govern de CiU ho mira sense recordar
que en aquesta matèria té competències exclusives i obligatòries i per tant, té l'obligació de
garantir i atendre a la ciutadania desatesa per la dreta espanyola.
Des del PSC considerem necessari un compromís ferm del Govern de la Generalitat per tal
de garantir la sostenibilitat econòmica del sistema i arreglar la situació dramàtica a la que
ens poden abocar les retallades realitzades pel ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
del Govern d'Espanya. EI Partit dels Socialistes de Catalunya creu que és de màxima
necessitat que la Generalitat defensi els interessos dels catalans i catalanes a qui més està
colpejant la crisi i garanteixi els recursos dels contractes programa amb els ajuntaments,
mantingui les prestacions socials bàsiques i asseguri els drets socials i l'exercici de la
igualtat d'oportunitats de tots els catalans i catalanes.
Per tot l'exposat fins ara, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Parets del Vallès a les retallades realitzades pel
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d'Espanya, ja que les
administracions locals no poden continuar assumint un increment en la prestació de
serveis, sense que aquest vagi acompanyat de finançament.
2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que exigeixi al govern mantenir la corresponent
aportació pressupostària vers el Programa de Teleassistència i el Pla Concertat, atès que
aquest és fonamental per poder desenvolupar una xarxa de Serveis Socials d'atenció
primària.
3. Exigir a la Generalitat de Catalunya mantenir el contracte programa amb la dotació
pressupostària adequada per fer front a les necessitats dels serveis socials bàsics.
4. Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Consellera de Benestar i
Família, entitats municipalistes, FMC i ACM, Govern de l'Estat i a tots els representants dels
agents socials.
9. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA de suport a la iniciativa legislativa popular per
la renda garantida de ciutadania
El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció.
Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i vota a favor, encara que comenta al portaveu
d'ICV, que això costa uns 3.500.000.000 €, i si s'ha de complir amb el 0,7% de dèficit que
marca l'Estat que governa el PP, la pregunta és d'on trauran els diners.
La resta de grups també vota a favor. Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, aprova
la Moció següent:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'IV-EUiA DE L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL
VALLÈS DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA RENDA
GARANTIDA DE CIUTADANIA
Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que "les
persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna, d'acord amb les
condicions que legalment s'estableixen". D'acord amb l'article 37.3. de l'Estatut d'Autonomia,
aquest dret de l'àmbit dels serveis socials cal que sigui regulat per mitjà d'una llei del
Parlament de Catalunya.
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Atès que la Unió Europea va proclamar l'any 2010 com l'any europeu de lluita contra la
pobresa i l'exclusió social. EI 2010 es diagnostica que al conjunt de la UE hi ha 115 milions
de persones en risc de pobresa, inclosos 20 milions d'infants i el 8% de la població
treballadora. En el marc de l'Estratègia Europea 2020, la Comissió Europea es planteja
l'objectiu de reduir en 20.000.000 el nombre de persones en situació de pobresa i exclusió
social per a l'any 2020. Amb aquest objectiu, llança la Plataforma de Lluita Contra la
Pobresa i l'Exclusió Social, que insta els estats membres a treballar per tal de millorar
l'accés al treball, a la seguretat social, als serveis bàsics (assistència sanitària, habitatge,
etc.) i a l'educació; utilitzar millor els fons de la UE per donar suport a la inclusió social i
combatre la discriminació, i avançar cap a la innovació social per trobar solucions
intel·ligents en l'Europa que sorgeixi de la crisi, especialment de cara a un suport social més
eficaç. Més recentment el Comitè Econòmic i Social Europeu ha emès un Dictamen per
reclamar un pla de rescat social per tal de poder fer efectiva l'Estratègia Europa 2020.
Atès que l'any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, es va
establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció amb la finalitat de fer
possible la inserció social i laboral de les persones afectades. EI Programa va ser actualitzat
l'any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol. L'any 1997 s'aprova l'encara vigent Llei
10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d'inserció, que ha estat objecte de
diverses modificacions.
Atès que amb les lleis que han modificat la inicial Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de
la renda mínima d'inserció: la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i la
més recent continguda a la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives; la renda mínima d'inserció inicial ha perdut el seu objecte i la seva finalitat, i
ha deixat de ser un dret subjectiu de les persones en situació de pobresa; objecte i finalitat
que ha de ser recuperat en aplicació de l'article 24.3. de l'Estatut d'Autonomia.
Atès que representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre impulsen
una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que té per objecte regular la Renda Garantida de
Ciutadania per donar compliment al mandat de l'article 24.3. de l' Estatut d'Autonomia i
assegurar els mínims d'una vida digna a les persones o famílies que es troben en situació
de pobresa.
Atès que la proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú
estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:
1. Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a
disponibilitats pressupostàries ni a l'obligació de participar en accions d'inserció social i
laboral.
2. Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la
persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.
3. EI dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per
dotze pagues.
4. La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania té caràcter suplementari; és
el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es
tinguin per qualsevol concepte, es disposi d'uns ingressos econòmics iguals a 664 euros
mensuals per dotze pagues.
5. Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la Renda Garantida de
Ciutadania són:
a) Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
b) Estar vivint legalment a Catalunya.
c) Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
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d) No disposar d'ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la
quantia de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l'any 2012, 664 euros
mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol' licitud.
6. EI projecte de Llei per la Renda Garantida de Ciutadania regula també les obligacions de
les persones perceptores de la prestació econòmica; l'incompliment de les obligacions pot
comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la Renda Garantida de Ciutadania.
7. EI finançament de la Renda Garantida de Ciutadania és a càrrec dels Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector,
degudament acreditades.
8. La no resposta de l'administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o
ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.
Atès que aquesta proposta legislativa busca donar una resposta coherent a les necessitats
materials d'una part de la població catalana que, tingui o no problemes socials afegits, es
veu fortament afectada per la crisi i reclama la solidaritat de la nostra societat. És una
proposta que busca minimitzar els efectes de la crisi en la població més desafavorida
econòmicament per evitar la marginació social i mantenir la cohesió social que caracteritza a
les societats europees basada en l'estat del benestar. També és una proposta que s'adapta
a la situació econòmica actual i obliga els poders públics a replantejar alguns aspectes de la
política social, molt especialment la renda mínima d'inserció. La renda garantida ciutadana
ha de ser complementària a altres polítiques socials, de salut, ocupació, habitatge i serveis
socials, especialment, per tal de donar un suport social més eficaç en el context actual,
d'acord amb l'Estratègia europea 2020.
Atès que, finalitzats els treballs preparatoris, la Iniciativa legislativa Popular per una Renda
Garantida Ciutadana es presenta aquests dies a la Mesa del Parlament, i és fonamental
comptar amb el suport més ampli per tal que pugui arribar si més no a ser admesa a tràmit
per la Taula del Parlament, i debatuda amb la seriositat que es mereix.
Per aquest motiu, el Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la seva admissió a tràmit, i en el seu moment, el
debat seriós de la proposta.
2. Donar a conèixer aquesta iniciativa mitjançant els mitjans de comunicació locals.
3. Donar suport al procés de recollida de signatures de l'esmentada Iniciativa Legislativa
Popular (lLP).
4. Donar trasllat d'aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Comissió Promotora de la ILP, i a les entitats de la ciutat.
10. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA per a la creació d'una taula d'acció social,
conjunta amb totes les forces polítiques i entitats socials, culturals i esportives, per
front comú al greu augment de les problemàtiques socials del municipi
El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció.
Tots els grups voten a favor, per tant, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, aprova la Moció
següent:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PER A LA CREACIÓ D’UNA “TAULA
D’ACCIÓ SOCIAL”, CONJUNTA
AMB TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
REPRESENTATS A L'AJUNTAMENT, PER FER FRONT COMÚ A LA COMPLEXA
SITUACIÓ SOCIAL A PARETS, SEGONS INFORME DEL 2012 PRESENTAT PER
SERVEIS SOCIALS
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Atenent les preocupants dades mostrades al darrer informe presentat per Serveis Socials en
Comissió Informativa el proppassat dijous dia 7 de març per part de la responsable del
servei.
Atès que en aquest s’observa un fort increment als darrers dos anys, dels expedients oberts
i dels usuaris sol·licitants de suport econòmic i d’altres ajuts per part del departament. Més
de 3.000 expedients oberts (unitats familiars) i més de 8.100 usuaris atesos el passat 2012.
Atès que l’actual crisi econòmica no mostra indicis de millora a curt termini, amb un augment
progressiu de l’atur al nostre municipi i amb una clara disminució del poder adquisitiu i per
tant de l’augment del cost de la vida (IPC), factors clarament detonants d’aquesta situació.
Atès el fort increment i diversificació de les problemàtiques socials derivades d’aquesta al
marge de les estrictament econòmiques, com l’aïllament social, salut, drogodependències,
dificultats d’aprenentatge, absentisme escolar, entre d’altres.
Atès que entenem aquesta situació com a excepcional i urgent.
Atesa la voluntat expressada en la comissió esmentada, per part de tots els grups
municipals d’implicació política per d’aportar idees, propostes i alternatives per fer-hi front.
Atès que com a situació excepcional que és, cal cercar punts d’acord, de consens i d’esforç
comú per fer front el problemes socials comentats al marge de les nostres diferències
polítiques.
Atès que el nostre municipi disposa d’un gran teixit d’entitats i associacions socials, culturals
i esportives, amb capacitat i voluntat de col·laborar, aportar solucions i suport a les
problemàtiques comentades.
Atès que tots el grups municipals son conscients que el departament de Serveis Socials està
duent a terme una bona feina de suport i de contenció inicial de les problemàtiques
esmentades, però que cal anar més enllà, atès l’increment observat, amb altres mesures de
continuïtat i suport posterior per part també d’altres col·lectius, persones i institucions
polítiques locals.
Atès l’existència a d’altres municipis d’algunes propostes i accions socials com “El
Voluntariat per l’acompanyament a gent gran o altres persones amb situació d’aïllament o
exclusió social”. Els “Casals infantils solidaris”. Banc del temps. Actes solidaris de recaptació
dels recursos necessaris. Campanyes institucionals de conscienciació, etc.
Per aquest motiu, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Convocar a tots els grups municipals representats al consistori per a la realització d’una
reunió de treball conjunt d’informació i inici del projecte i dur a terme la constitució de la
“Taula d’acció social” esmentada.
2. Notificar la constitució d’aquesta i els seus objectius al departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i aquelles entitats
públiques o privades relacionades, per tal de cercar col·laboració i suport a la mateixa.
11. Manifest de la Federació de Municipis de Catalunya, en motiu del 8 de març de
2013, Dia Internacional de les Dones
El secretari llegeix la part dispositiva del Manifest.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i vota a favor encara que el 8 de
març ja ha passat, però bé qualsevol dia és bo per votar qualsevol moció a favor de les
dones.
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Tots els grups voten a favor. Per tant el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, APROVA el
Manifest següent:
MANIFEST AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ DE 2013 DIA INTERNACIONACIONAL DE LES
DONES
Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, les dones i homes compromesos amb la
igualtat hem de recordar que cal un fort compromís dels governs locals i de la ciutadania
amb la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes als municipis.
Reivindiquem que aquests compromisos han d’anar acompanyats d’accions en pro de la
igualtat i la conciliació per part d’altres Administracions supralocals i dels agents econòmics i
socials existents.
Reivindiquem que són imprescindibles els recursos econòmics de totes les administracions
per fer possible ciutats amb igualtat real.
Les discriminacions en l’àmbit laboral, en l’obtenció de prestacions socials com la de viduïtat
i de jubilació, en la imatge que s’ofereix en els mitjans de comunicació, en el repartiment del
treball domèstic, són injustícies presents que tenen les seves conseqüències més extremes
en la feminització de la pobresa i la violència masclista. Malgrat els avenços fets, aquestes
discriminacions encara existeixen en els nostres pobles i ciutats.
Volem aixecar la veu per dir que, davant la situació de crisi global, s’estan aplicant mesures
que vulneren els drets de les dones i la seva dignitat com a dones treballadores, alhora que
repercuteix negativament fent retrocedir en aspectes relacionats amb la coresponsabilitat en
les tasques de sosteniment de la vida, dins i fora de la llar.
Volem reivindicar, avui més que mai, l’esperit primigeni del 8 de març i el reconeixement de
totes les dones que, d’una manera visible o invisible, han contribuït a l’avenç dels drets dels
quals gaudim les dones. En aquesta data tan significativa, exigim la necessitat d’avançar en
l’equitat de gènere, fent polítiques actives per eliminar les desigualtats, garantint i ampliant
els drets de les dones amb l’objectiu d’una ciutadania plena, igualitària i democràtica.
Volem una Catalunya i un món cohesionat, solidari, lliure de patriarcat, sense violències i
sense discriminacions per raó de sexe, amb una valoració de tots els treballs, també el no
remunerat, amb una igualtat laboral efectiva, on es reconeguin i s’atenguin les aportacions i
les necessitats de les dones; en definitiva una Catalunya on els espais públics i privats, els
horaris, els serveis i les normes que ens condicionen la vida, s’organitzin afavorint el
repartiment de les tasques i les oportunitats entre homes i dones.
Aquest 8 de març volem recordar i fer un homenatge a totes aquelles dones i homes que, al
llarg de la història i a tots els països del món, han lluitat contra les discriminacions per raó de
sexe i han estat un exemple i un referent per la lluita dels Drets de les Dones i la igualtat.
Aquest 8 de març, renovem el nostre compromís actiu en el treball diari per tal d’aconseguir
unes ciutats i un món sense discriminacions, lliure de patriarcat i de sexisme.
Per això, volem recordar que per acabar definitivament amb aquestes discriminacions cal
que les dones s’empoderin i siguin presents a tots els espais de decisió, de manera
normalitzada, en la mateixa proporció que estan presents en la societat. Sense aquesta
presència, totes les polítiques d’igualtat seran parcials i insuficients. La plena participació de
les dones en condicions d’igualtat en totes les esferes de la societat, inclosa la participació
en els processos de presa de decisions i l’accés al poder, és fonamental per a la consecució
de la igualtat, el desenvolupament i la pau.
Instem el desplegament total de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat
Efectiva de Dones i Homes, d’on es recull que els poders públics han d’establir mesures que
assegurin la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes.
Demanem la modificació respecte la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local
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necessària perquè un càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de permís per
maternitat o paternitat o per baixa per malaltia greu, perquè considerem que és una mesura
concreta que pot afavorir la presència de dones en espais de decisió en igualtat de
condicions i la conciliació de la vida familiar amb la participativa.
Per això, la ciutadania, els partits, les associacions i els ens locals, han de comprometre’s
en aquests objectius:

•

Implementar accions transversals amb tots els àmbits de la ciutat per tal de garantir
unes relacions entre els gèneres lliures de sexisme.

•

Fomentar l’associacionisme i la participació de les dones i homes que treballin per la
igualtat de gènere.

•

Augmentar el pes de les dones en els espais de participació en els ens locals,
promocionar els consells de participació i garantir que les dones no quedaran
excloses en cap espai.

•

Que les associacions vetllin per la presència de dones al seu sí a tots els nivells,
inclosos els de decisió.

•

Donar el màxim suport a les polítiques locals transversals per a la igualtat
d’oportunitats i drets de les dones, liderades per regidories de les dones o d’igualtat
de gènere, dotant-les d’infraestructures i recursos.

•

Aprofundir en la democràcia paritària.

•

Vetllar perquè sigui efectiva la decisió de les dones respecte als seus drets
reproductius i sexuals.

Un cop més, en el Dia Internacional de les Dones, amb tos aquests compromisos volem
recordar que queda molt per fer i que els municipis ha de ser construïts per homes i dones,
des de la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat i que totes les Administracions
han de dotar dels recursos suficients per fer-ho possible.
12. Moció del grup municipal del PSC per acordar la celebració d'una consulta a
Catalunya, sobre el dret a decidir
El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció.
Es passa el punt a votació, amb el resultat següent:
Vots a favor: 15 (PSC, NOPP, CiU, ICV)
Vots en contra: 2 (PP)
Abstencions: 0
Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, aprova la Moció següent:
MOCIÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT
DE PARETS DEL VALLÈS A FAVOR D'ACORDAR LA CELEBRACIÓ D'UNA CONSULTA
A CATALUNYA, SOBRE EL DRET A DECIDIR
La Sentència del Tribunal Constitucional, que modifica l'Estatut aprovat en referèndum per
una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser interpretada per molts com la
confirmació que les ànsies d'autogovern de bona part dels catalans i catalanes no cabien ja
en la Constitució Espanyola.
D'altra banda, el nou finançament acordat l'any 2009, que pretenia aturar el creixent
malestar fiscal català, tampoc ha garantit el compliment del principi d'ordinalitat.
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A tot això li hem de sumar la percepció d'un exagerat dèficit fiscal, que s'ha vist agreujada
amb motiu de la crisi econòmica.
Finalment, cal afegir la sensació d'injustícia sobre les inversions públiques estatals a
Catalunya, així com l'acumulació d'incompliments per part dels successius Governs
espanyols del model de finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut i la
manca de sensibilitat suficient sobre la realitat pluricultural i plurilingüística d'Espanya.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Instar el Govern català a iniciar un diàleg amb el Govern de l'Estat, per tal de possibilitar
la celebració d'una consulta a la ciutadania catalana per decidir sobre el seu futur, que doni
compliment a l'acord adoptat el 13 de març de 2013 al Parlament de Catalunya.
2. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris.
13. Moció del grup municipal del PSC per evitar el tancament de la rotativa Gráficas de
Prensa Diaria del Grupo Z
El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup està
totalment d'acord amb la Moció, perquè tot el que es pugui fer a favor que alguna empresa,
en aquest cas el Grupo Z, i que s'ajudi en el sentit que no es perdin llocs de treball, estan
totalment a favor i donen tot el suport.
Tots els grups voten a favor.
La presidència explica que en el plenari estan els membres del Comitè d'Empresa. Es
congratula que tot el consistori, com no podia ser d'una altra manera, es posi a la seva
disposició com ha fet des del primer moment i la Moció que diu posar les diferents mesures
necessàries, creu que s'escau.
El consistori ha parlat amb la direcció de l'empresa de temes impositius, i d'altres. Estan en
plena disposició de buscar fórmules, perquè els centenars de treballadors de la rotativa,
saben que el Comitè d'Empresa estan fent propostes constructives a fi de tirar endavant tot i
les dificultats, que saben que són moltes, qualsevol cosa el consistori tal com ha mostrat
amb l'aprovació unànime, està al seu costat i evidentment també farà arribar la Moció a la
Direcció de l'empresa i als diferents ens parlamentaris, perquè tots junts sumin, i intentar que
aquesta empresa emblemàtica del municipi no marxi.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova la moció següent:
Moció del Grup municipal del PSC de Parets del Vallès per evitar el tancament de la
rotativa Gráficas de Prensa Diaria del Grupo Z
Grupo Z ha anunciat el futur tancament de la planta d’impressió de Parets del Vallès,
Gráficas de Prensa Diaria. A inicis d’aquesta setmana, l’empresa ha presentat un expedient
d’extinció de treball que afecta els 102 treballadors de la rotativa del nostre municipi.
Davant aquesta situació, membres de l’equip de govern, en representació de l’Ajuntament
de Parets del Vallès han mantingut reunions tant amb la direcció de la rotativa de Parets,
com de Grupo Z a la central de Barcelona, així com amb els representants del Comitè
d’Empresa de Gráficas de Prensa Diaria i d’El Periódico. La voluntat del consistori, amb
aquestes trobades, ha estat conèixer la situació que està afectant a l’empresa i d’altra
banda, sol·licitar que es faci el màxim esforç per donar continuïtat a la planta de Parets.
Per tot l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
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1. Que l’Ajuntament de Parets del Vallès, com a institució, amb el suport unànime dels
regidors i regidores de la Corporació, pugui oferir els canals de mediació i totes les mesures
necessàries per evitar el tancament de Gráficas de Prensa Diaria de Parets del Vallès.
2. Traslladar aquesta moció a la resta de grups municipals de l’Ajuntament de Parets del
Vallès per a la seva aprovació en la propera sessió plenària.
3. Traslladar aquesta moció a la direcció de Grupo Z i al Comitè d’Empresa.
14. Moció del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs en defensa de
l'actual designació de zona sensible a la totalitat de la conca del Besòs
El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i manifesta que el seu grup està
totalment a favor de la Moció, però hi ha una cosa que està molt clara i és que no els ha
agradat gens la manera en què s'ha presentat la Moció, la qual s'ha presentat fa un dia. CiU
va presentar una moció el 24 de gener. Hi ha algunes mocions que quan interessen o es
creu que són urgents passen de seguida i altres no. CiU no està d'acord amb aquest criteri
per dir que aquesta sí que passa i l'altra no passa. Posa de manifest el malestar per aquesta
qüestió.
Tots els grups voten a favor i per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova
la moció següent:
MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ACTUAL DESIGNACIÓ DE ZONA SENSIBLE A LA
TOTALITAT DE LA CONCA DEL BESÒS
Vista la proposta d’acord de Govern de la Generalitat per la qual es revisen les zones
sensibles del districte de Conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres, i del que en
resulta la reducció d’aquesta figura de protecció des de l’actual totalitat de la Conca a
exclusivament les capçaleres del Congost i del Tenes.
Atès que en data 21 de maig de 1991 el Consell de les Comunitats Europees va aprovar la
Directiva 91/271 CEE, en la que es definien els requisits que han de complir els abocaments
dels Sistemes públics de sanejament d’aigües residuals urbanes, es creava una figura
d’especial protecció de les masses d’aigua anomenada zones sensibles i es facultava als
estats membres per a delimitar-ne l’abast.
Atès que l’any 1997 els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i
Reixac i el Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs, varen signar el conveni de
cooperació per a la “Recuperació del tram final de la llera del riu Besòs” amb l’’objectiu de
recuperar mediambiental i la posada en valor social de la part final del riu Besòs.
Posteriorment, es va afegir l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, el que va permetre
l’execució de dues fases més de les obres de recuperació, que culminaren en l’actual Parc
Fluvial del Besòs, que s’estén des de Montcada i Reixac fins al mar i que rep més de
500.000 visitants a l’any.
Atès que des de l’any 1999 la progressiva recuperació ambiental del riu Ripoll al terme
municipal de Sabadell ha estat un fet, com a resultat de l’execució del “Projecte del Pla
Integral del Parc Fluvial del Ripoll” promogut per l’Ajuntament de Sabadell i de la millora de
la qualitat de les aigües circulants.
Atès que des de l’any 2000 fins a l’actualitat s’han realitzat actuacions de recuperació de
l’espai fluvial en molts municipis de la conca del Besòs, amb l’objecte de millorar-ne la
qualitat ambiental i de recuperar-ne l’ús social, serveixin d’exemple: la recuperació del riu
Mogent a Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès, del Congost a Granollers, del Tenes a
Santa Eulàlia de Ronçana, de la riera de Caldes a Palau-solità i Plegamans, del Ripoll a
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Barberà del Vallès, , programa per a la millora de l'entorn natural del riu Tenes a Parets del
Vallès, i altres.riu Besòs a de Rehabilitació dels camins fluvials de la Conca del riu Besòs
Atès que en data 3 de juliol de 2006 es va publicar al DOGC la Resolució MAH/2194/2006
en la que es relacionen les zones sensibles de les conques internes de Catalunya i en la
que s’inclouen tots els cursos d’aigua continus de la conca del Besòs excepte el riu Sec i la
riera de l’Avencó.
Atès que en data 5 de setembre de 2006 i per acord de Govern es va aprovar la Xarxa
Natura 2000, en el que figura la zona anomenada Riu Congost amb el codi ES5110025 com
a zona LIC (Lloc d’importància comunitària), que engloba el riu Congost des de la Garriga, el
tram final del riu Mogent des de Vilanova del Vallès i el tram inicial del riu Besòs fins a Mollet
del Vallès, espais que es caracteritzen per contenir hàbitats o espècies rellevants a nivell
europeu o per ser zones d'especial d’interès per a les aus.
Atès que en data 23 de novembre de 2010 es publica el Decret 188/2010 referent al Pla de
gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya, en el que s’especifiquen les masses
d’aigua i els objectius a assolir (Apèndix XVIA.1 del Pla de Gestió). Objectius d’impossible
assoliment sense eliminació de Nutrients a les EDAR’s urbanes.
Considerant que, amb l’objectiu de millorar la qualitat de les aigües circulants i complir amb
la Directiva 91/271 CEE respecte a les zones sensibles, gairebé tots els sistemes públics de
sanejament de la conca del Besòs disposen dels tractaments necessaris per a l’eliminació
de Nutrients (:Nitrogen i Fòsfor) i que aquests tractaments han estat operant amb resultats
plenament satisfactoris.
Considerant que la millora experimentada els darrers anys per la qualitat físico-química i
biològica de les aigües del sistema fluvial de la conca del Besòs no es podrà mantenir en un
futur sense continuar amb els tractaments actualment aplicats d’eliminació de Nitrogen.
Vist que aquesta limitació ha permès una disminució dels nivells d’Amoni al sistema fluvial
que ha possibilitat
• la recuperació de vida aquàtica (:espècies vegetals, peixos, rèptils, mamífers, aus,...),
• la posada en valor social d’uns hàbitats fluvials abans degradats i
• la major utilització dels recursos d’aigua subterrània per la producció d’aigua potable,
guanys als que no podem renunciar.
Vista la proposta de Moció presentada del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya a mantenir l’actual designació de zona sensible a la
totalitat de la conca del Besòs, a efectes de compliment de la Directiva 91/271/CEE, i per
tal de conservar el marc normatiu que, des de fa gairebé 7 anys, limita els nivells de
Nitrogen als abocaments d’aigües residuals urbanes, que han permès:

•

la recuperació de vida aquàtica (espècies vegetals, peixos, rèptils, mamífers,
aus,...),

•

la posada en valor social d’uns hàbitats fluvials abans degradats i la major
utilització dels recursos d’aigua subterrània per la producció d’aigua potable,
guanys als que no podem renunciar.

2. Notificar el present acord als Ajuntaments del Consorci Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs, a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, i
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a les entitats en defensa del Medi Ambient del territori.
PRECS I PREGUNTES
1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el dissabte pel matí
està tancat el pas del Sindicat, el carrer Joaquim Guasch. Aquest fet causa molt problemes
de circulació de vehicles als usuaris del Sindicat i d'altres comerços, però especialment als
usuaris del Sindicat, que moltes vegades compren coses que pesen, les quals no es poden
traginar amb gaire facilitat. No entén per quina raó el dissabte al matí no està obert el pas.
Seria bo per tothom i sobretot per als usuaris del Sindicat i d'altres usuaris del comerç, que
s'obrís el pas.
Pregunta per què no està obert i prega que s'obri encara que no més sigui el dissabte al
matí, que és quan hi ha més activitat.
2. La senyora Martí explica que hi ha diferent mobiliari urbà, especialment el de fusta, com
la pèrgola de la plaça, els bancs com els del Cim Vallesà, concretament, el Parc de Cal
Jardiner, el Sot d'en Barriques, que estan en mol mal estat i els convé una mà de vernís.
Prega que es faci i aquest treball, el qual també podria ser objecte d'un pla d'ocupació. És
una tasca bastant concreta, fàcil de fer, amb despeses petites de material. Pregunta per què
no s'ha fet i prega que es realitzi d'ara en endavant la restitució de l'envernissat i la pintura
del mobiliari urbà general, a part dels exemples citats.
3. La senyora Martí pregunta per quines raons no es respecten moltes vegades els senyals
de trànsit de prohibit aparcar col·locats en les cantonades del poble, ja que es passen més
hores amb vehicles estacionats, que amb vehicles no estacionats.
Aquest fet es produeix a diferents cantonades, naturalment en els indrets en què hi ha més
congestió es produeix més, sobretot a la zona del Barri Antic, en la cantonada del carrer de
l'Empordà amb el carrer Major, la qual sempre està ocupada.
També succeeix en la cantonada del carrer Migdia amb l'avinguda de Lluís Companys.
Aquests són uns exemples, però hi ha d'altres.
Al NOPP li agradaria que la Policia Municipal fes una campanya i un seguiment del tema,
per evitar que passi aquest fet, a fi d'evitar algun accident per qüestions de visibilitat i dels
propis girs.
4. La senyora Martí explica que la Junta de Govern no fa gaire va adjudicar la confecció
d'opuscles, d'una manera estrambòtica a una empresa de Bilbao. Sembla que a Parets i a la
comarca no hi hagi impremtes. Tot i l'adjudicació es troben tot el dia paperets que són
fotocòpies en color. Pregunta què es va adjudicar i sinó es va adjudicar tot. Hi ha serveis
que es veu que no es van adjudicar. S'hauria de veure quins són. Pregunta quan val fer
fotocòpies a color.
Si el servei es va adjudicar a una empresa de Bilbao perquè sortís més econòmic, pregunta
quan costen les fotocòpies a color. Aquestes valen una fortuna, ja que no és el sistema més
assequible d'imprimir. S'ha de reflexionar sobre el tema i demana una resposta concreta,
perquè en el seu moment es va dir que s'havia adjudicat a una empresa de Bilbao perquè
és la més econòmica, i ara es troben que cada dia apareixen opuscles que són fotocòpies.
Pregunta si estan continguts en el contracte i sinó estan continguts, pregunta què ha passat.
5. La senyora Martí explica que el seu grup ja ho va demanar l'any passat i ho torna a fer
aquest, que el 14 d'abril, aniversari de la República, es commemori la data en homenatge la
gent que va lluitar en el seu dia per la democràcia, i que es redacti un document, que el
NOPP ja havia presentat alguna vegada, que es reiteri el text i que es posi la bandera
republicana en l'esmentada data, com cada any. Torna a demanar que aquest any sigui així.
6. La senyora Martí explica que aquests últim dies ha sortit a la premsa molta informació en
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relació a diversos problemes que han sorgit al mitjà de comunicació de Vallès Visió.
El NOPP vol conèixer diverses qüestions ja que en els últims temps a més del problemes
que s'han produït en els últims dies, dels quals han tingut coneixement i no pas perquè
l'equip de govern els hagués informat, sinó perquè ha sortit a la premsa.
Indica què ja fa un temps que tres ajuntaments es van donar de baixa del Consorci, i ara
que s'han denunciat alguns problemes econòmics sobretot relacionats amb al viabilitat del
Consorci. Ha sortit per exemple una informació que diu que el Consorci s'haurà de fer
càrrec d'unes quantitats molt elevades en concepte d'IVA, que entén que afectarà els
pressupostos municipals i els pressupostos dels municipis que encara continuen formant
part del consorci. A la vista de l'exposat, el NOPP demana còpia de les actes del consorci.
Afegeix que el NOPP ha demanat diverses vegades totes les actes dels consorcis i entitats
de les quals formen part, les quals no han rebut, com les del Consorci del Besòs i d'altres.
La senyora Martí demana còpia de les actes del consorci i còpia dels pressupostos i de les
liquidacions, almenys dels tres últims anys, ja que la qüestió econòmica pot representar
problemes que poden repercutir directament en el pressupost de l'Ajuntament.
A continuació pregunta com afectarà al pressupost de l'Ajuntament el tema de l'IVA i com
afecta també la retirada dels tres ajuntaments.
7. Pren la paraula la regidora de CiU, la senyora Samon, i vol fer una pregunta respecte a la
notícia sobre el canal Vallès Visió. Demana que la contesti el senyor alcalde, en qualitat de
membre del plenari del Consorci Teledigital Mollet. Abans de fer-la emmarcarà els fets.
Al novembre de 2011 els grups de l'oposició del consistori, CiU, NOPP i ICV, van presentar
una moció denunciant la manca de pluralitat, transparència i equanimitat a Vallès Visió. Que
Vallès Visió estava governamentalitzada i denunciaven també un clar partidisme i un
funcionament polititzat, però a més de denunciar aquests fets proposaven mesures per
evitar la interferència dels polítics en la gestió del canal i que es deixés la gestió en mans
dels professionals del periodisme era una altra qüestió que proposaven, com també que les
notícies es valoressin únicament des de l'àmbit de la informació.
Si les propostes de demanda s'haguessin previst i aplicat molt probablement avui no
estarien parlant d'aquest tema. I ara, un any i quatre mesos després de la moció
presentada, el director de Vallès Visió declara que a Vallès Visió hi ha una manca de
transparència i de secretisme. Que hi ha censura diària de les notícies a Vallès Visió i que
no es deixa opinar els professionals i s'imposa l'opinió dels polítics. Finalment diu que no
està d'acord amb els continguts de la televisió perquè hi ha un excés de protagonisme que
volen assumir determinades persones en la vida diària de Vallès Visió.
Davant d'aquests fets les preguntes que vol formular són: Totes aquestes afirmacions i
denúncies que el director de Vallès Visió fa i que ha portat a la seva destitució, coincideixen
totalment amb la moció que van presentar els grups de l'oposició fa un any i quatre mesos
són veritat o bé el director de Vallès Visió i treballador de l'Ajuntament de Parets, amb
excedència, falta a la veritat. De ser certes aquestes afirmacions, de les quals els grups de
l'oposició estan convençuts, l'Ajuntament de Parets continuarà col·laborant per permetre
que Vallès Visió continuï pel mateix camí com fins ara.
8. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el PSC ha presentat
una moció per ajudar en tot el que sigui possible als treballadors del Grupo Z, i en aquest
sentit pregunta quines accions ha portat a terme el senyor Mingote com alcalde per ajudar a
desencallar la situació i intentar que el problema acabi amb una òptima resolució per als
treballadors. Pregunta què s'ha fet o què es pensa fer.
Pregunta si en el seu moment l'Ajuntament va engegar gestions perquè vingués el Grupo Z
a Parets. Pregunta si va ser una acció de l'Ajuntament o va ser l'empresa qui va triar Parets
per la seva ubicació o pel que sigui. Diu això perquè a vegades hi ha ajuntaments que per
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portar inversió aplica bonificacions o excedència d'impostos. Si aquest és el cas demana
que si l'empresa tanca, que torni les bonificacions atorgades.
CiU troba perfecte tot el que es farà o que s'hagi fet pel Grupo Z, però demana que també
es faci als petits empresaris que tinguin cinc o sis treballadors. És a dir tot allò que es
decideixi per donar un cop de mà o ajudar al Grupo Z, que també serveixi per ajudar a altres
empreses amb dificultats i no només al Grupo Z.
9. El senyor Martín explica que hi ha problemes de càrrega i descàrrega al Raval, ja que els
camions s'aturen al mig. Pregunta si l'equip de govern ha pensat en habilitar una zona de
càrrega i descàrrega.
El senyor Martín exposa que fa poc que es va adjudicar un concurs negociat d'un projecte
de 177.000 € en concepte de xarxa viària. Els tècnics de l'Ajuntament van explicar la
diferència entre el contracte de manteniment i el projecte de xarxa viària, que són diferents,
perquè la zona a intervenir és més gran que no pas un simple manteniment. Tot i que ahir
els hi van donar una còpia simple i reduïda del projecte, el projecte en l'apartat d'enderroc i
demolició indica que caldrà la demolició dels paviments actuals, els trams afectats i
l'obertura de rases de 40 centímetres d'amplària i de 80 de fondària per al soterrament de
línies. Més endavant preveu que s'estudiarà la possibilitat i es coordinarà, si cal fer el
soterrament. Pregunta si les actuacions que tindran lloc en aquests carrers preveuen el
soterrament dels serveis.
CiU ha valorat inicialment el primer carrer que fa referència al carrer Ponent, entre Sant
Josep i Mestre Jordana, amb un cost de 20.600 €, que prorratejats pels metres quadrats
que té l'obra, són 137 euros/m2. Els preus que marca tot el projecte en sí estan bé. Han fet
comparatives i estan dins dels preus. Però es tracta d'una actuació de 900 metres lineals, i
resulta que la zona realment afectada o més greument afectada és de 150 metres i el cost
dels 150 metres s'ha extrapolat a tota la resta, quan la zona es van arranjar les voreres i
l'asfaltat no fa gaire. Per tant, el preu està una mica inflat pel que hauria de ser l'obra,
perquè el projecte parteix de la premisa que s'han d'arranjar o reasfaltar carrers que tinguin
20 o 25 anys i precisament hi ha un tros que no compleix el requisit i es parla de reasfaltar
un carrer de fa pocs anys.
La presidència pregunta si CiU proposa que no s'asfalti.
El senyor Martín respon que la proposta és que tornin a mirar el preu, perquè és desorbitat.
I la pregunta és si se soterren els serveis o no.
10. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que alguns veïns i veïnes
de Parets els han fet arribar queixes o dubtes sobre l'apagada de llums. Avui han vist al
Parets al dia en gros una imatge que deia que s'estalviarien 75.000 euros en enllumenat i
sembla que hi ha veïns afectats, perquè a 06:30 h surten de casa i es troben que el seu
carrer està a les fosques. És un pla d'estalvi energètic basat en l'austeritat. No té gaire sentit
que es portin a terme plans d'estalvi si es deixa de donar servei a alguns veïns, que
reclamen pels impostos que paguen tenir el servei que necessiten.
Pregunta si és una afectació puntual. El veí afectat és del carrer Comte Montemolín. El
concepte que té ICV de l'estalvi energètic és molt diferent, i no és de deixar de donar el
servei, sinó de millorar les fonts d'il·luminació i tot el sistema perquè hi hagi un estalvi
econòmic a la factura. Vol aclarir que els veïns afectats haurien de saber si es fa un pla
d'austeritat energètica.
11. El senyor Folguera indica que l'alarma de l'escola Vila Parietes sona constantment. Ja fa
mesos que a aquesta escola de l'Eixample se'ls dispara l'alarma, molts veïns estan
preocupats per la situació, la qual no s'acaba d'arreglar. Entén que la competència no és
exactament de l'Ajuntament, però evidentment els veïns sí, i estan afectats, per això s'hauria
de fer algun tipus d'acció si és que no s'ha fet ja, que probablement sí, però vol saber com
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està el tema i prega que se solucioni l'abans possible.
El senyor Folguera explica que antigament les escombraries es penjaven amb un clau als
postes de llum, quan no hi havia recollida selectiva, ni containers i els claus surten uns 20
centímetres dels postes de llum, i alguns estan a l'alçada del cap. No cal que digui el perillós
que és en un moment donat si es produeix una empenta, ja que el clau se'l podria clavar
algú i prendria mal. No estaria gens malament que dintre dels plans d'ocupació, un operari
amb una radial tregui els claus per no patir conseqüències desagradables més endavant.
Ells els ha vist i alguns estan en una zona realment perillosa per a les persones, per això
prega que es treguin els claus. Molta gent de l'Eixample ho agrairia.
12. El senyor Folguera pregunta per què ja no s'instal·len les deixalleries mòbils dels
mercats municipals.
13. D'altra banda s'ha retirat el petit contenidor de recollida selectiva de piles, creu que és
del Camp de les Peces segons li ha dit. Pregunta si és una retirada definitiva o puntual. Li
han fet arribar aquesta queixa
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i respecte al contenidor de piles,
explica que s'ha retirat el de la plaça de la Vila, per instal·lar el tòtem explicatiu, i s'està
reparant. L'empresa responsable del manteniment dels contenidors quan el va treure va
veure que de sota estava gastat, l'està reparant i el tornarà a instal·lar. No sap si al mateix
lloc, però s'ubicarà segur a la plaça de la Vila.
Pel que fa a la deixalleria mòbil és una de les actuacions del pla d'estalvi que es va porta a
terme al 2012. Quan es van elaborar els pressupostos i les Ordenances de 2012 una de les
reduccions va ser aquesta. No només va ser a causa del cost, sinó també per l'ús. Van
preguntar al Consorci de Residus l'ús de les deixalleries. Només es passava un dia a la
setmana a cada mercat i com Parets té una deixalleria és va prendre un acord i durant el
2012 ja no es va tenir la deixalleria mòbil.
Pren nota del tema dels claus a fi d'eliminar-los.
Respecte a l'alarma de l'escola Vila Parietes, explica que no ha arribat cap queixa formal al
respecte, sinó l'Ajuntament hagués actuat. Miraran què passa i solucionaran el problema.
Quant al tema de l'estalvi energètic, explica que ha volgut ser molt curós, i la previsió que hi
ha en les actuacions que es posen en marxa s'ha calculat que arribarà als 75.000 euros.
Queda alguna actuació per posar en marxa, i això no és ciència exacta, però està dintre
d'aquest import. Ha estat molt curós en dir que estan en proves, perquè és un tema molt
sensible i si hi ha alguna queixa com l'exposada pel senyor Folguera es comprovarà i si cal
variar l'horari d'encesa i apagat es farà, però reitera que és un període de prova, s'estan
acabant d'adaptar i això no es fa en dos dies. Hi ha algunes actuacions més que han de fer
perquè la intenció és incrementar l'estalvi, que l'havien previst quan van elaborar els
pressupostos, es va dir que havien fet un pla d'estalvi sobre uns 500.000 euros, aquesta era
una de les actuacions previstes.
Estan en període de proves perquè no és una ciència exacta això d'encendre i apagar el
llum. Cada dia canvia quan es fa de dia. Hi ha unes actuacions consolidades i són segures,
al voltant dels 40.000 €, que no depenen de l'encesa o apagament dels llums.
Les que queden per fer estan valorant el tema d'intensitats en uns horaris nocturns, en què
la majoria de la gent no transita pel carrer. Serà en proves i si s'ha de modificar, es
modificaran.
Pren la paraula la presidència i indica que hi ha diverses qüestions de detall. Respecte a les
mesures portades a terme en el Grupo Zeta, explica des d'un primer moment s'han
mantingut converses i reunions de mediació amb l'empresa i amb el comitè d'empresa,
mostrant la voluntat de l'Ajuntament dintre de les seves possibilitats, que són les que són,
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de posar facilitats per evitar que una empresa com aquesta marxi.
S'ha fet referència a altres tipus d'empresa, petites, és un tema que s'ha tractat i s'han
adoptat diferents mesures que es prenen dintre de l'Àrea de Promoció Econòmica. Aquesta
és una empresa de referència, amb molts treballadors, i ni per als propis treballadors, ni per
a la institució, ni per al poble seria bo que l'empresa marxés.
Les mesures que pugui prendre l'Ajuntament no seran determinants perquè el Grupo Zeta
es quedi o marxi, però podria ajudar amb qualsevol tipus de facilitat dintre de l'àmbit
impositiu, entre d'altres. Des d'Hisenda s'estan estudiant diverses possibilitats, per si es pot
ajudar a què l'empresa no marxi del municipi, és una de les propostes.
Avui, concretament, l'Alcaldia ha tingut una trobada amb el comitè d'empresa i s'han
mantingut converses amb algun dels responsables màxim del Grupo Z i és una relació
contínua per buscar punts de confluència i trobada. No s'ha de generar cap falsa
expectativa, perquè els treballadors del Grupo Zeta són conscients, que és una situació molt
complexa i difícil, però estan posant tot de la seva banda per sortir endavant.
L'Ajuntament informarà de qualsevol mesura que s'impulsi al consistori i tan de bo que
qualsevol de les propostes del comitè d'empresa dels treballadors i treballadores, com del
consistori ajudi a què hi hagi un replantejament per part de la direcció del Grupo Z, ja que és
important que es pugui replantejar la situació.
La presidència indica que hi ha altres qüestions plantejades pel grup del NOPP, relatives al
dia a dia.
Explica que l'Alcaldia i la regidories han mantingut reunions perquè els dissabtes es tanqui
el carrer Joaquim Guasch. Aquest fet respon al model de poble que vol l'equip de govern, i
aquest model de poble és de recuperar el Barri Antic, millorar el seu entorn i que una plaça
que no tenia moviment ni vida, recuperi l'espai de relació, que ara s'ha aconseguit millorant
altres entorns com el Raval, entre d'altres, que respon a una casuística.
L'Ajuntament ha mantingut reunions permanents amb alguns dels comerciants i
concretament amb el Sindicat. Estan treballant en un pla d'acció i en millorar la mobilitat
dintre del mateix carrer encara que sigui tancat, amb la supressió d'una banda dels
aparcaments els caps de setmana, repercutirà en la possibilitat d'una amplada de gir més
generosa, entre d'altres. Tots aquests temes s'han tractat per buscar que la mesura no sigui
dificultosa i que no generi inconvenients als comerciants.
L'Àrea de Territori té un pla de manteniment que preveu l'adequació de bancs. És molt bo
que es facin arribar aquestes propostes per intentar prendre mesures dintre de les
possibilitats.
Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Carmany, i respecte a la
pregunta de per què no es respecten els senyals de trànsit, respon que no ho sap, però sí
que ha de dir que la Policia Local infracció que veu, sanció que tira endavant.
Respecte a fer una campanya, ha de dir que és bona idea. L'Ajuntament cada any fa cinc o
sis campanyes i no estaria de més. Es comentarà i es tindrà en compte el fet d'incorporar
aquest tipus de campanya dintre del programa.
La presidència indica que pel que fa a l'aniversari de la República es continuarà amb la
mateixa línia del que es fa cada any, de fer la celebració.
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i respecte al tema de la zona de
càrrega i descàrrega del carrer Raval, explica que s'ha previst ubicar-la a la cruïlla quan es
gira entre el carrer Raval i Sant Joan Bosco. No està pintada perquè falten les juntes entre
la part urbanitzada i els carrers falta un reasfaltat i acabat i això s'havia endarrerit perquè
necessitava el tancament econòmic de l'obra per veure la part de millores assignades si
podien arribar a tot el que pretenia l'equip de govern, que és arranjar el pont de la Mandra,
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

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

43

Secretaria General
reasfaltar el carrer del Sol, i si arriben arranjar el tros del carrer Sant Joan Bosco. Això
entraria en l'apartat de millores de l'obra.
Pel que fa al projecte de reasfaltament i manteniment de voreres, explica que quan parlen
de soterrament és allà on actuaran sobre vorera principalment, que és per on passen els
serveis. No soterraran línies existents aèries ni de telefònica, ni de corrent, perquè amb
175.000 € no hi ha ni per fer un carrer. Aquestes empreses no acostumen a costejar-lo, sinó
que intenten que ho facin els ajuntaments. Totes aquelles que s'enderroquen per tema de
voreres i s'aixequen tornar a soterrar els serveis.
Sí que hi ha una diferència i creu que ho van explicar. Hi ha temes molt tècnics que no pot
explicar, però si ho desitgen ho poden tornar a consultar amb els tècnics. Hi ha una
diferència important entre el que és un projecte en grans zones, no com el contracte de
manteniment de via pública, que és per petites actuacions. El senyor Martín parla sobre uns
quants de metres, no és l'únic i amb el pla existent han aprovat les esmentades actuacions,
perquè s'han hagut d'adequar a l'import disponible per fer inversió, però hi ha altres
actuacions que ja estan calculades i que possiblement s'executaran durant l'any 2013, i que
corresponen a la partida de 2012. En un any no es podrà executar, la idea és arribar al
màxim. Afegeix que el cost potser més elevat per actuacions més curtes perquè han de
portar la maquinària, i s'aprofita algun tram i no es reasfalta sobre un que s'hagi reasfaltat fa
quatre dies.
Pren nota del comentari que ha fet el senyor Martín al respecte, però pel que ha vist tots els
que hi ha i altres que no han entrat en aquest projecte hi ha carrers que la calçada està molt
malmesa.
Pren la paraula la presidència i referent a la pregunta sobre les fotocòpies a color, respon
que aquestes s'imprimeixen quan hi ha algun tema excepcional. Es fan petits tiratges, que
per un tema d'optimització no es va a la impremta, perquè seria un malbaratament de
recursos.
Respecte a si la impremta és de Bilbao, respon que dóna la coincidència que és la mateixa
impremta que porta tota la impressió de la Diputació de Barcelona. Suposa que l'esmentada
impremta es va presentar a un concurs, amb uns plecs i es va en dur el concurs, igual que
ha passat a Parets.
Pregunta si no han de fer el que surt d'un resultat d'un plec de clàusules i d'un concurs
públic. Tan de bo la impremta guanyadora del concurs hagués estat una d'aquí, perquè tots
el que estan al Ple ho haguessin volgut això, però els concursos públics tenen una sèrie de
puntuacions i bases i el resultat surt dels plecs de condicions i de la valoració del tribunal,
que per una altra banda vol recordar de nou, que els representants polítics no hi són
presents. El resultat s'ha d'acatar com no potser d'una altra manera, i per aquests motius
l'empresa és de Bilbao i no de Parets, Lliçà, o Granollers, que hagués estat fantàstic.
Pel que fa a Vallès Visió, ha de dir que continuen apostant per una televisió pública i de
proximitat, com van dir des del primer moment, però també vol recordar que aquest
consistori en el moment que es va constituir, la televisió era una reivindicació llarga que va
durar molts anys, i que no va ser possible per qüestions econòmiques fins que va haver-hi
una proposta d'ajuntar diferents municipis de la comarca, que és un encert ajuntar municipis
per desenvolupar accions, sumar per economies d'escala, per tenir una televisió pública.
Uns altres municipis ja la tenien, Parets no, i a partir d'aquí van tenir una televisió comarcal.
Això ho van aprovar tots els grups municipals del consistori. Tots, inclús va haver-hi algun
que va dir que com que la seu de Vallès Visió no la tenien a Parets.
La proposta de televisió de Vallès Visió els ha apropat a moltes coses i ha donat a conèixer
a entitats culturals, esportives, teixit associatiu i informació dels municipis, i creu que això és
un valor afegit, que no es pot posar en qüestió la tasca de tots els professionals.
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Les estadístiques i les enquestes serveixen per veure quina és la tendència i són més de
48.000 els seguidors i espectadors que segueixen el canal. També hi ha hagut un seguiment
potencial, això vol dir que cada vegada han participat més espectadors, que han fet aquesta
televisió com a seva.
La presidència indica que entrant més en la pregunta de Convergència, que és més de
safareig, que és saber els conflictes intern que hi ha hagut amb el director, perquè aquesta
és la pregunta que es fa. Vol recordar també que el posicionament d'alguns grups de
l'oposició va ser de posar en qüestió aquesta televisió, però també vol recordar que va ser
posar en qüestió a aquest director i no li deixa de sorprendre, que ara el que aquest director
posava en qüestió ara sigui per ells, abans i ara Jordi Seguer ha estat sempre un gran
professional, que ha estat director d'aquesta televisió durant molt de temps, que ha cregut
en el projecte i és un dels artífex que aquesta televisió sigui el que és.
Evidentment que la situació interna generada provoca malestar a l'equip de govern, però els
problemes personals no poden afectar els projectes i això passa en una televisió, en un
ajuntament, en un poble i en una ciutat. Els projectes i les institucions estan per sobre de les
persones i l'equip de govern lamenta que problemes o conflictes personals afectin qualsevol
tipus de projecte. Un projecte que com deia creuen com molts altres dels municipis, que
formen part del Consorci Teledigital Mollet i que continuen creien en el projecte.
La presidència continua exposant que hi havia una part de la pregunta del NOPP que anava
més sobre el tema de recursos. Sobre aquest tema pot explicar el que saben i el que saben
és el que es va decidir en l'últim plenari que és fer una reducció o una proposta de reducció
dràstica del contracte amb Lavínia, que és el productor que porta endavant la televisió, que
està per sobre del 31%. Del 31% la Televisió del Baix Vallès proposa aquesta reducció, per
absorbir la sortida dels municipis que ja no formen part de Vallès Visió, però per continuar
fent aquesta televisió, que tota la resta de municipis creuen que porta el valor afegit,
sobretot per fomentar la cultura i tradició dels municipis que la integren o les activitats de les
diferents entitats o la informació que es pot donar des dels municipis.
Parets sempre ha tingut molt clar i responent a una pregunta de la representant de
Convergència, Parets mai ha fet cap tipus d'ingerència ni a Vallès Visió, ni a cap altre mitjà
de comunicació, perquè pensen igual que Convergència, que els professionals són els que
han de desenvolupar la tasca en un mitjà de comunicació i aquesta és la manera de
funcionar. Com creuen que Vallès Visió, aquesta és la manera de funcionar, l'equip de
govern continua creient que és un projecte de proximitat, en el qual confien la majoria dels
municipis que li van donar confiança en un principi i evidentment el posicionament de Parets
en aquest aspecte és aquest.
La presidència es ratifica en el que ha dit anteriorment, creu que això no té res a veure amb
una situació puntual que hagi pogut passar i que evidentment l'equip de govern en temes
interns del que ha passat a Vallès Visió, tenen el coneixement que tenen. En les sessions
plenàries les principals preocupacions són com poden tirar endavant una televisió pública,
com pot passar amb els diferents tipus de consorcis, dels quals formen part, ja sigui de
residus o d'altres àmbits. Afegeix que aquest és el posicionament, que creu que és bo que
quedi clar.
Pren la paraula la regidora de CiU, la senyora Samon, i explica que la presidència ha dit que
les paraules eren de safareig.
La presidència respon que ha dit que no entrarien en l'apartat de safareig, que entenen que
és la situació interna.
La senyora Samon manifesta que si no ha entès malament que la pregunta portava això.
La presidència indica que ja es veurà, però en qualsevol cas si s'ha sentit ofesa per la
paraula safareig, la retira.
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L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari accidental

Sergi Mingote Moreno

Enric Acero Casas
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