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

Sessió núm.: PLE2013/2
Caràcter: Extraordinari
Data: 28 de febrer de 2013
Horari: 19:00 h a 20:40 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. Donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual s’acorda el nomenament del tresorer de 

l’Ajuntament de Parets del Vallès.

3. Acordar,  si  correspon,  la  resolució  de  les  al·legacions  i  l’aprovació  definitiva  del 
pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2013, integrat pel pressupost 
de  la  pròpia  corporació,  del  Patronat  Municipal  d'Ensenyament  i  de  la  societat 
municipal HabitaParets, SL.

4. Acordar, si procedeix, ampliar la delegació en la Diputació de Barcelona, per a la 
seva realització a través de l'Ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat 
Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  les  competències 
municipals, relatives a la gestió i recaptació de multes de circulació.

5. Aprovar, si escau, la suspensió del cobrament de les plusvàlues en el supòsits de 
dació en pagament o en execució hipotecària.
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ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
6. Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  que  acorda  l'acceptació  d'una  aportació 

econòmica atorgada per la Generalitat de Catalunya destinada al funcionament del 
CEIP Pau Vila.

7. Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  que  acorda  l'acceptació  d'una  aportació 
econòmica atorgada per la Generalitat de Catalunya destinada al funcionament de 
l'Escola de Música per al curs 2011-12.

8. Aprovar, si escau, el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Parets del Vallès per al 
sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil 
de titularitat municipal per al curs 2011-2012.

9. Aprovar,  si  correspon,  el  conveni  per  a  l’establiment  del  sistema de finançament 
parcial del Consell Comarcal i els ajuntaments en relació amb el projecte “Posada en 
marxa  de  la  integració  de  les  vies  de  comunicació  en  l’entorn  natural  de  les 
municipalitats d’Amunorchi (fase II)” per als anys 2013-2015.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

10. Acordar, si procedeix, en aplicació del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental  dels  preus  autoritzats  i  comunicats,  l’aprovació  provisional  de  la 
modificació de l'Ordenança fiscal número 18  de la Taxa pel subministrament d’aigua 
de  l’exercici  de  2013,  amb  els  preus  aprovats  per  la  Comissió  de  preus  de  la 
Generalitat de Catalunya.

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 17 de gener de 2013.

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual s’acorda el nomenament del tresorer 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès
El secretari dóna compte del Decret d'Alcaldia, de data 11 de gener de 2013, pel qual es 
resolt  deixar sense efecte el  nomenament accidental del funcionari,  senyor Miquel Àngel 
Sànchez,  com  a  tresorer  de  l'Ajuntament  i  es  nomena  accidentalment  tresorer  de 
l'Ajuntament al funcionari senyor Adrià Gonzàlez Cuxart.

La presidència agraeix al senyor Miquel Àngel Sànchez la seva tasca de tresorer en aquest 
Ajuntament  durant  tants  anys.  Ara  s'ha  apropat  més  a  casa  seva  i  està  de  tresorer-
interventor a Sant Vicenç de Castellet i en nom de tota la corporació agraeix la seva tasca 
durant tants anys que ha estat a l'Ajuntament de Parets i li desitja tota la sort al senyor Adrià 
en aquesta nova etapa.

El Ple pren coneixement dels decrets següents:

“Relació de fets
Atès  que  a  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  les  funcions  de  tresorer  les  ve  exercint  
accidentalment  el  senyor  Miquel  Àngel  Sànchez  Jorge,  personal  funcionari  d'aquest  
Ajuntament.

Atès que l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, mitjançant escrit de data 2 de gener de  
2013, ha demanat en comissió de serveis al senyor Miquel Àngel Sànchez Jorge, prèvia  
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conformitat de l'interessat, a partir del proper 1 de febrer de 2013.

Atès que el senyor Adrià Gonzàlez Cuxart, personal d'aquest Ajuntament en comissió de  
serveis,  en  l'Àrea  de  Serveis  Econòmics,  té  la  titulació  i  la  capacitació  tècnica  per  al  
desenvolupament de les funcions de tresorer accidental.

Fonaments de dret
Atès el que disposa el Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats  
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les  
entitats locals.

Atès el que disposa la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en  
relació  a les funcions de  responsable de la tresoreria de l’Ajuntament.

En virtut de  les atribucions que m’han estat conferides per la Llei 11/1999, de 21 d’abril de  
modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En virtut de tot això, RESOLC:

1. Deixar sense efecte a partir del dia 18 de gener de 2013 el nomenament accidental del  
funcionari senyor Miquel Àngel Sànchez Jorge com a Tresorer de l'Ajuntament de Parets del  
Vallés.

2. Nomenar accidentalment Tresorer de l’Ajuntament de Parets del Vallès, a partir del dia 18  
de gener de 2013, al funcionari senyor Adrià González Cuxart, amb DNI 46146066-Q.

3. Procedir a la substitució de la signatura a les diferents entitats bancàries amb efectes de  
18 de gener de 2013.

4. Notificar aquests acords als interessats.

5. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària.

Parets del Vallès, 11 de gener de 2013”

“Relació de fets
Atès que a l'Ajuntament de Parets del Vallès i del Patronat Municipal d'Ensenyament les  
funcions de tresorer les ve exercint accidentalment el senyor Miquel Àngel Sànchez Jorge,  
personal funcionari de l'Ajuntament.

Atès que l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, mitjançant escrit de data 2 de gener de  
2013, ha demanat en comissió de serveis al senyor Miquel Àngel Sànchez Jorge, prèvia  
conformitat de l'interessat, a partir del proper 1 de febrer de 2013.

Atès que el senyor Adrià Gonzàlez Cuxart, personal d'aquest Ajuntament en comissió de  
serveis,  en  l'Àrea  de  Serveis  Econòmics,  té  la  titulació  i  la  capacitació  tècnica  per  al  
desenvolupament de les funcions de tresorer accidental.

Fonaments de dret
Atès el que disposa el Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats  
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les  
entitats locals.

Atès el que disposa la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en  
relació  a les funcions de  responsable de la tresoreria de l’Ajuntament.

En virtut de  les atribucions que m’han estat conferides per la Llei 11/1999, de 21 d’abril de  
modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En virtut de tot això, RESOLC:
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1. Deixar sense efecte a partir del dia 18 de gener de 2013 el nomenament accidental del  
funcionari  senyor  Miquel  Àngel  Sànchez  Jorge  com  a  Tresorer  del  Patronat  Municipal  
d'Ensenyament.

2. Nomenar accidentalment Tresorer del Patronat Municipal d'Ensenyament, a partir del dia  
18 de gener de 2013, al funcionari senyor Adrià González Cuxart, amb DNI 46146066-Q.

3. Procedir a la substitució de la signatura a les diferents entitats bancàries amb efectes de  
18 de gener de 2013.

4. Notificar aquests acords als interessats.

5. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària.

Parets del Vallès, 11 de gener de 2013”

3. Acordar, si correspon, la resolució de les al·legacions i l’aprovació definitiva del 
pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2013, integrat pel pressupost 
de  la  pròpia  corporació,  del  Patronat  Municipal  d'Ensenyament  i  de  la  societat 
municipal HabitaParets, SL
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i exposa que abans de començar la 
seva exposició, agraeix tota la tasca desenvolupada pel Miquel Àngel i li desitja molta sort 
en el seu nou destí.

A continuació indica que en data 17 de gener de 2013 el Ple municipal va acordar l'aprovació 
inicial del Pressupost general per a l'exercici de 2013. L'esmentat acord es va publicar en el 
BOP de 21 de gener de 2013 i dins del termini d’exposició al públic s’han presentat les 
al·legacions següents:

Registre  d'Entrada  número  1953,  de  data  7  de  febrer  de  2013,  els  regidors  del  grup 
municipal de Nova Opció per Parets (NOPP) d’aquest Ajuntament.

Registre  d'Entrada  número  2100,  de  data  8  de  febrer  de  2013,  els  regidors  del  grup 
municipal de Convergència i Unió (CIU) d’aquest Ajuntament.

Atès que d'acord amb el que disposa l’article 170.2 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, que diu:
“Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que 
estableix aquesta Llei.

b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a 
l’entitat local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol 
legítim.

c)  Perquè  els  ingressos  amb  relació  a  les  despeses  pressupostades  són 
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a 
les quals estigui previst.”

Examinades  i  informades  aquestes  reclamacions,  es  proposa  al  Ple  de  l'Ajuntament 
l’adopció dels ACORDS següents:

1.  Desestimar l'al·legació presentada amb Registre d'Entrada número 1953, de data 7 de 
febrer de 2013, pels regidors del grup municipal de Nova Opció per Parets (NOPP) d’aquest 
Ajuntament, atès que les motivacions exposades no es troben dintre de les causes previstes 
a l’article 170.2 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, a excepció de la rectificació dels errors 
materials següents:

On  diu  “4127.341.48403  Subvenció  Jocs  Paralímpics  Londres  2012”,  ha  de  dir 
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“4127.341.48403 Subvenció Miquel Luque Jocs Paralímpics Londres 2012”.

On diu “1300.432.46703 Aportació al Consorci de Turisme”, ha de dir “1300.432.46503 
Aportació Consell Comarcal Turisme”.

2. Desestimar l'al·legació presentada en registre d'Entrada número 2100, de data 8 de febrer 
de  2013,  pels  regidors  del  grup  municipal  de  Convergència  i  Unió  (CIU)  d’aquest 
Ajuntament, pels motius exposats en els informes emesos pels responsables del Servei de 
Recursos  Humans,  Contractació  i  Innovació  i  Noves  Tecnologies  (número  1,  2  i  4).  La 
número  3  es  desestima  atès  la  motivació  exposada  no  es  troba  dintre  de  les  causes 
previstes a l’article 170.2 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.

3. Aprovar definitivament el pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2013, 
integrat pel pressupost de la pròpia Corporació, del Patronat Municipal d'Ensenyament i de 
la societat municipal HabitaParets SL, d'acord amb el detall  que ve afegit a l'informe i a 
l'expedient.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el regidor d'Hisenda ha 
llegit la proposta d'acord del punt i ha fet menció a l'article 170.2 del Reial Decret, que regula 
el  tema de les reclamacions.  El NOPP ha presentat  al·legacions al  pressupost més que 
reclamacions. En algun punt sí que ha dit i reconegut que hi havia algun tipus de qüestió 
tècnica,  que  no  s'ajustava,  però  en  tot  cas  el  seu  document  tant  el  d'avui  com  el  de 
l'aprovació inicial és un document que fa referència a al·legacions de tipus més aviat de 
criteris a l'aprovació del pressupost i de criteris polítics de determinats temes, per això no se 
senten amb el que acaba de llegir el regidor d'Hisenda contestant a les al·legacions que han 
presentat. Caldria que més enllà del contingut estricte legal del tema de les reclamacions 
s'entrés  en  algun  dels  seus  continguts,  però  bé  en  qualsevol  cas  se  suposa  que  no 
s'estimen les al·legacions i que l'equip de govern entén que les al·legacions presentades 
pels grups no tenen cap mena de valor.

Les al·legacions presentades pel NOPP són de dos tipus. Unes de tipus econòmic i altres 
que no. Les que no són de tipus econòmic, creu que és una cosa lògica i que tenen molts 
ajuntaments, que en les bases d'execució s'inclogui un apartat que s'indiqui que es doni 
compte al Ple de totes les modificacions del pressupost que es porten a terme al llarg de 
l'any, i que no necessàriament han d'anar a acord de Ple. És un tema que considera que té 
tot el dret a demanar-ho i en ares a la transparència, de la qual s'està parlant precisament 
molt aquests dies i molt àmpliament i que l'equip de govern ha dit moltes vegades que actua 
amb molta transparència,  seria  una mostra de transparència i  informació total,  donar-ne 
compte al Ple de les modificacions i el motiu és que moltes vegades el pressupost que es 
liquida no s'assembla gaire a l'aprovat.

La senyora Martí indica que a més a més s'ha de tenir en compte que hi ha un precepte de 
la Llei de règim local, que obliga a què el primer punt de l'ordre del dia dels plens, que el 
NOPP  ja  ha  demanat  diverses  vegades  i  no  s'ha  contestat,  hi  hagi  un  primer  punt 
d'informació  de  l'acció  de  govern,  i  això  entraria  en  aquest  apartat,  informar  de  les 
modificacions del pressupost.

Una altra al·legació que no és de tipus econòmic, va en el sentit  que s'estableixi  en les 
bases d'execució un sistema clar de justificació i acreditació de les despeses corresponents 
a atencions protocol·làries, dietes, locomoció i subvencions, en especial tot el tema de les 
subvencions  a  les  entitats  culturals  i  esportives.  Hauria  d'haver  un  sistema  molt  clar 
d'acreditació i fins a quin punt es justifica el tipus de despesa.

Un tercer apartat, que tampoc és econòmic, va en el sentit que seria bo que es detallessin 
en el pressupost els plans d'ocupació. Ja ho va dir i ho torna fer, perquè és necessari, ja que 
és un tema molt important. No està gens bé que hi hagi una partida que es tituli fons de 
contingències i altres imprevistos. El NOPP fins i tot es va atrevir a proposar alguns noms 
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com pintat de la senyalització horitzontal dels carrers del poble, refer la coberta de Can Cot, 
repintar les parets afectades per grafits i  es podria donar de baixa el  contracte subscrit; 
neteja i condicionament dels espais fluvials, millora i petites reparacions de la via pública. 
Aquestes són al·legacions que no són de tipus econòmic, sinó de tipus de concepte.

El NOPP no està d'acord amb les assignacions a les partides ni en les quantitats. Amb la 
que està caient ja ho ha dit diverses vegades, que les partides d'atencions protocol·làries, 
locomoció, dietes, publicitat, propaganda i comunicació s'haurien de reduir a la meitat. Són 
despeses prescindibles.

La senyora Martí continua explicant que en publicitat i propaganda hi ha 51.719 €, Parets al 
dia a part, entre d'altres. Aquestes despeses es podrien reduir a la meitat.

S'hauria de suprimir la mitja dedicació d'una regidoria, ja que aquesta es va establir abans 
del pacte entre PSC i PP, al·legant que hi havia moltes qüestions de feina. Si se suprimís es 
faria molt ben fet, perquè es compliria un dels temes que cauran d'aquí a quatre dies, que és 
la reducció de les dedicacions dels regidors.

Hi ha tres dedicacions i mitja a l'Ajuntament de Parets, cada vegada s'ha anat augmentant 
enlloc de reduir-les. Estaria molt justificat que se suprimís perquè la única justificació que es 
va donar quan es va proposar era que hi havia molta feina perquè no hi havia el pacte.

Estaria  bé  que  les  partides  es  desglossessin  i  que  es  detallessin  les  partides  de 
subvencions, perquè observa una cosa estranya i és que hi ha un bloc que es correspon a 
subvencions d'esportistes i entitats esportives i després a part hi ha un apartat i una partida 
que diu subvenció Club Ciclista i una altra Club Atletisme. Pregunta si aquestes dues no són 
entitats esportistes. Hauria d'estar tot totalment detallat.

Seria  important  que  es  destinés  una  partida  concreta  per  a  la  redacció  de  projectes 
sostenibles i fer que cada any un dels edificis municipals es convertís en sostenible. És una 
necessitat  molt  import  la  reducció  de  les  despeses  energètiques;  els  problemes  s'han 
d'encarar elaborant primer projectes, executar-los i portar-los a terme. És imprescindible que 
això existeixi.

La senyora Martí continua explicant que el NOPP ha presentat una altra al·legació, relativa a 
donar de baixa la partida corresponent a Vallès Visió o buscar un altre tipus de solució com 
l'agrupació de les televisions comarcals, tal com s'ha comentat alguna vegada,

Per últim exposarà dues qüestions puntuals. La primera, que s'han de suprimir del capítol II 
algunes partides. Indica que en el capítol I,  per llei no es pot contractar més personal, i 
s'utilitza una via indirecta fent  contractacions encobertes a partir  del  capítol  II.  Com per 
exemple hi ha una persona destinada a tasques de vigilància i control de la via pública, que 
es va fer el sistema de contractació pel capítol II, que s'ha de donar de baixa, perquè hi ha 
personal suficient a Territori per continuar amb el control de la via pública, ja que en aquests 
moments  el  tema d'obres  s'ha  reduït  molt  àmpliament,  i  a  més  no  és  de  rebut  que  la 
contractacions estiguin al capítol II.

La senyora Martí indica que últimament s'ha afegit un altra contractació, una persona de 
promoció econòmica, i això no es pot fer, i no han d'esperar a què hi hagin modificacions 
legals que ho endrecin, sinó que no s'han d'incloure despeses corresponents a personal al 
capítol II, perquè després aquest capítol puja molt.

També  s'ha  de  suprimir  la  societat  HabitaParets,  SL  i  la  partida  de  consignació  de 
l'adjudicació del servei anomenat monitoratge i dinamització de l'escola esportiva, ja que els 
propis monitors del pavelló podrien tirar endavant aquesta feina.

Les al·legacions exposades s'han presentat amb el benentés que eren aportacions positives 
per millorar el pressupost, però l'equip de govern no dóna cap mena de resposta i suposa 
que es deuen desestimar.

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                            6
www.parets.cat                   



Secretaria General
Pren la paraula el portaveu de CiU, el  senyor Martín, i  exposa que el  seu grup està en 
desacord amb la desestimació de les al·legacions presentades en els pressupostos. Han 
presentat quatre, que entenia que es podien acollir perfectament als tres paràmetres que 
marca la llei.

La primera la deixarà pel final i en el cas de la segona, sobre que es feia una incorporació de 
personal  encoberta  a  través  del  capítol  II,  explica  que  l'esmentat  capítol  es  destina  a 
contractes i serveis, i en cap cas es pot tenir un responsable de promoció econòmica cas en 
un capítol, en el qual han d'anar serveis. Per una banda l'equip de govern diu que és la 
persona  a  la  qual  se  li  ha  encarregat  un  projecte  i  per  l'altra  resulta  que signa  com a 
responsable de promoció econòmica, fet que no entén, i que és el motiu de l'al·legació. A 
més amb anterioritat hi havia una altra persona també ocupada a l'Ajuntament en aquest 
capítol, que feia el control i seguiment del manteniment de la via pública. En aquests dos 
casos i  d'altres troba que és  una partida  molt  important  de diners,  de la  qual  no estan 
d'acord i si és personal que fa falta, que s'incorpori al capítol I, que és el capítol destinat a 
personal.

El senyor Martín indica que la tercera al·legació es refereix al Consorci Teledigital de Mollet. 
S'ha dotat la partida amb un import clarament inferior al que resultarà finalment. Entén que si 
això és una aposta clara de l'equip de govern per fer aquesta aportació, el que s'hauria de 
fer és no enganyar ningú i dotar-la amb l'import que se li ha de donar, ho diu perquè tocarà 
esperar a la liquidació del pressupost per veure finalment en quant ha quedat l'aportació de 
l'Ajuntament de Parets a aquest consorci. Bàsicament i que quedi clar, i que no s'enganyi 
ningú, no té les partides amb l'import que toca. 

Hi  havia  una  quarta  al·legació  referent  al  contracte  informàtic.  Aquest  no  tindria  més 
importància,  però  quan  se  signa  un  contracte  amb  una  reducció  del  30%  respecte  a 
l'anterior, sobta veure que s'incrementen d'una manera important les dues partides que es 
destinen a aquest servei. Han parlat del tema amb el regidor, però continuen sense entendre 
per què hi ha setanta i pico mil d'euros destinats a informàtica. Un en concepte de contracte 
de servei de manteniment en assistència tècnica i desenvolupament de la xarxa informàtica i 
comunicació  de  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  i  del  Patronat  d'Ensenyament.  Però 
després resulta que hi ha un concurs per la xarxa informàtica, etc. A part de petites partides 
en concepte de comunicació de l'Ajuntament. CiU està en desacord amb el contracte.

El senyor Martín explicarà la primera al·legació, que potser és la més important, perquè fa 
referència a posar ordre dintre de l'Ajuntament.

CiU creu que continua tenint la raó, i està totalment en desacord amb l'informe presentat pel 
secretari, que és el màxim responsable jurídic de l'Ajuntament. L'al·legació fa referència a 
què  es  paga  als  treballadors  un  concepte  retributiu  que  és  altres  complements.  Aquest 
concepte no està ni a la Llei general de pressupostos de 2013, ni tampoc a l'Estatut bàsic 
del treballador públic. Aquest concepte com a tal no es pot retribuir.  CiU no vol anar en 
contra de cap treballador, ni reduir sous, al contrari, tothom cobra el que cobra i ja està, però 
vol que els conceptes s'adeqüin a la llei i estigui tot en ordre, bàsicament és l'anhel de CiU, 
posar ordre. Si és una situació que venia de fa molt de temps s'ha de trobar una solució. És 
el neguit que té. Ho ha intentat de diverses maneres.

Una part important de les al·legacions que es van presentar l'any passat, tot i desestimar-se, 
actualment queden recollides a l'actual pressupost de 2013, per tant creu que la feina que 
fan encara que fosca a nivell polític i que que queda com que els de Convergència toquen 
els nassos, en el fons els donen la raó, perquè es recull en el pressupost de 2013. Espera 
que passi el mateix amb el que ha dit ara.

Referent a altres complements, llegint la Llei de pressupostos generals de l'Estat, l'article 
22.8  diu  que  “los  acuerdos,  convenios  o  pactos  que  indiquen  crecimiento  retributivos  
deberán experimentar  la  oportuna adecuación deviniendo inaplicables  las  clausulas  que  
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establezcan cualquier tipo de incremento”.  Tenint en compte la llei,  al 2013 no es poden 
pagar ni  gratificacions per jubilació, ni  gratificacions per 25 anys d'antiguitat.  Això ho diu 
perquè després de parlar amb la interventora de l'Ajuntament se'ls comenta que aquesta 
partida d'altres complements segurament, perquè no ho va poder dir d'una manera ferma, es 
deu a que són retribucions en concepte de productivitat fixa. D'acord amb el que diu la llei, 
això no es permet i com que no es permet continuarà demanant que es compleixi la llei i 
senzillament que les retribucions dels treballadors compleixin les normes vigents.

L'informe jurídic del secretari també parla sobre l'aprovisionament adient en conceptes de 
gratificacions  dels  treballadors que es jubilin,  que també es  dota  la  partida  de 25 anys 
d'antiguitat i la llei diu clarament que això no es pot fer. CiU espera un informe que expliqui  
bé el tema, perquè hi ha un altre problema i és que el seu grup vol parlar amb el cap de  
Recursos  Humans,  però  resulta  que  no  el  tenen  i  la  tècnica  responsable  de  Recursos 
Humans de l'Ajuntament resulta que està de baixa des de fa bastants mesos. Hi ha un 
problema i s'ha de posar solució. Tenen la sensació que són com una pilota que se la van 
passant d'un a un altre.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que en el Ple de l'Ajuntament 
que es va discutir el pressupost, el seu grup va exposar clarament moltes al·legacions, tot 
van ser al·legacions, i per això va votar en contra. Aquesta vegada no serà diferent perquè 
els canvis que s'han realitzat són pràcticament inapreciables i anecdotaris, per això no creu 
que es tracti ara d'explicar per què ICV està en contra, ja que ja va donar en el seu moment 
una explicació prou àmplia.

Recalca un altre cop el disgust del seu grup respecte al crèdit sol·licitat a Catalunya Caixa, 
un crèdit que en principi ha tramitat la Diputació, però veu que no s'escau amb la moció que 
es va presentar per no treballar amb segons quines caixes que practiquen desnonaments. 
En definitiva no es tenen en compte les al·legacions, ja creia que seria així i per això en el 
pressupost ICV va fer una àmplia explicació al respecte, que recollia molt dels punts que 
avui s'han presentat aquí i transmet a la gent que està interessada que faci una revisió del 
pressupost i del Ple municipal dut a terme i veurà clarament la posició del seu grup, que no 
repetirà per no avorrir la gent. Per l'exposat ICV vota en contra.

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que la desestimació de les 
al·legacions han estat acollint-se a llei, com molt bé ha dit la portaveu del NOPP, l'exposició 
que ha fet és la mateixa que la del Ple d'aprovació del pressupost al gener. És el que el  
NOPP faria si governés, ho entén i és molt lícit, però governen ells i tenen una altra forma de 
fer-ho i cap de les propostes, que són propostes encara que així ho diguin, sinó que són 
al·legacions, passa per la manera que entén l'equip de govern de gestionar l'Ajuntament i 
tirar endavant amb les seves propostes consensuades amb el Partit  Popular,  segons els 
seus projectes i l'acord de govern.

Es desestimen les al·legacions de fons perquè no tenen res a veure amb les que es poden 
acceptar i que afecten al pressupost.

Hi ha algunes propostes que es presenten i reiteren sempre i donarà resposta tant al NOPP 
com a CiU sobre la reducció en despeses de comunicació, Vallès Visió, i l'eliminació d'una 
mitja dedicació. L'equip de govern està en la línia de reduir i d'optimitzar les despeses i tal 
com es va dir al pressupost s'ha aplicat una reducció i una optimització de despeses de més 
de 500.000 €, que l'equip de govern va decidir destinar a altres partides del pressupost.

Ho estan analitzant  i  en els  moments que toca també seria un gest  de tot  el  plenari  la 
reducció de les aportacions econòmiques als grups municipals. L'equip de govern ho està 
analitzant  perquè  creu  que  la  població  també  agrairia  aquesta  reducció  i  una  mica 
d'austeritat en l'esmentada partida.

El senyor Juzgado pregunta si CiU té una bola de vidre i sap l'import de la partida destinada 
a Vallès Visió quan es tanqui 2012 i 2013. Se n'alegra molt, però ell avui encara no sap com 
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tancaran el pressupost, perquè s'està acabant de tancar el pressupost de 2012. L'equip de 
govern dota les partides de l'import que es destina d'entrada a aquests temes. Entén que per 
a 2013, d'acord amb el que es va passar de Vallès Visió en l'aportació de l'Ajuntament serà 
de 106.000 €, ja ho va dir i així s'ha d'acabar el 2013 i esperen així acabar el 2012, perquè 
es tracta del mateix import d'un any per l'altra, encara que en el 2012 es va iniciar amb una 
quantitat més elevada, la qual després es va renegociar durant l'any.

El senyor Juzgado manifesta que té un dubte sobre que la interventora li ha dit que ella no fa 
complir la llei, segons les explicacions del portaveu de CiU. Si és així possiblement hauran 
d'obrir un expedient administratiu a la interventora. Del que que ha dit CiU s'extreu aquesta 
conclusió, que la interventora diu que això s'està fent malament i ella és la que al final ha de 
donar fe de tot això, s'entén que ella mateixa està fent coses que no s'ajusten a llei. S'ha 
d'analitzar el tema. El senyor Juzgado creu que ni textualment li ha dit així, ni que l'equip de 
govern evidentment obrirà cap expedient administratiu a la interventora.

Pel que fa a la intervenció d'ICV, el senyor Juzgado ho ha explicat diverses vegades, però 
quan un no vol entendre i el que interessa és portar el tema al seu costat, el tema dels 
préstecs i dels desnonaments. Si l'Ajuntament firma i demana, que encara no ho ha fet, 
encara que el senyor Folguera ja ho ha difós per molts llocs, ha de dir que l'equip de govern 
no ho ha fet encara, que no poden demanar préstecs ni a una entitat ni a una altra, en 
aquests moments a cap, fins que no es tanqui l'exercici 2012.

El senyor Juzgado explica que l'Ajuntament signa uns acords de finançament a través de 
préstec amb la Diputació de Barcelona. Fins ara la Diputació de Barcelona els tramitava amb 
la Caixa Catalunya abans, ara Catalunya Caixa. No saben si aquest any ho concertaran amb 
Catalunya Caixa,  però l'Ajuntament continuarà adherint-se al  préstec que puguin amb la 
Diputació de Barcelona. Avui no pot dir si la Diputació de Barcelona ha tancat o no el tema. 
Ho sabran quan arribi el moment, fet que no vol dir com en altres anys i altres exercicis que 
es  tanqui  amb  altres  entitats  bancàries  com  la  Caixa  de  Pensions,  el  BBVA,  Banc  de 
Sabadell, o altres. Repeteix que l'Ajuntament no ha tancat mai directament amb Caixa de 
Catalunya, ni ara amb els problemes dels desnonaments, ni abans sense aquest problema, 
sinó que els préstecs es concerten a través de la Diputació de Barcelona i ho fa l'Ajuntament 
de Parets del Vallès, i els municipis de tota la província de Barcelona que s'adhereixen a 
aquesta línia de finançament.

Pren la paraula el regidor de  Noves Tecnologies i Innovació, el senyor Granado, i respecte 
al que ha comentat el portaveu de CiU, explica que en l'al·legació número quatre hi ha una 
raó de concepte, ja que la partida no es carrega al contracte de manteniment, el qual s'ha 
adjudicat per un valor de 41.016,95 € IVA inclòs, que és la partida d'estudis, assessoria i 
treballs tècnics, i ha estat adjudicat per concurs a l'empresa Punt Informàtic el juliol passat, 
en  aquest  cas,  la  partida  que  fa  referència  en  la  mateixa  al·legació,  que  és  la  de 
manteniment, equips, i aplicacions informàtiques, amb un import de 41.000 €, es destina al 
pagament  del  manteniment  i  les  actualitzacions  de  tots  els  aplicatius  municipals  de 
l'Ajuntament que són diversos.

Cal  esmentar  també  que  el  producte  del  desplegament  del  projecte  de  modernització 
municipal  de  Parets  ha  posat  en  marxa  diverses  aplicacions  i  gestions  d'expedients 
administratius,  administració  electrònica,  i  signatura  digital,  entre  d'altres,  que  fins  a 
l'anualitat de 2012, estaven incloses en la garantia, fet que implica que a partir de 2013 s'ha 
de cobrir el manteniment de les aplicacions, així com les actualitzacions, per aquest motiu la 
partida de manteniment, equips i aplicacions informàtiques té un increment important,que 
probablement amb la gestió que realitzen amb l'empresa, l'import serà força inferior.

Pren  la  paraula  la  regidora  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  exposa  que  el  seu  grup  ha 
presentat un total de 14 al·legacions, que incloïa la supressió del préstec, perquè considera 
que l'Ajuntament no ha d'endeutar-se més. Atesa tota la situació que es viu, el préstec no hi 
hauria  de  ser  en  el  pressupost,  perquè  es  porten  molts  préstecs  arrossegats  i  estan 
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endeutats. La resposta de l'equip de govern és que estan dins de la llei i encara es poden 
endeutar més. Això és clar, però no és cap justificació, perquè  endeutar-se cada dia més no 
és una acció de bon govern.

El  pressupost  s'hauria  de  fer  sense  préstec,  perquè  aquest  préstec  sumat  a  tots  els 
anteriors, dóna una xifra que el NOPP la repeteix i la diu, i la continuarà repetint, perquè és 
la pura veritat, que tornen cada dia 6.515 € als bancs entre interessos i amortitzacions, les 
dues coses, perquè el capital també s'ha d'amortitzar. Una pregunta molt clara és que si 
aquests diners no s'haguessin de tornar als bancs, és a dir que no engreixessin les entitats 
bancàries, podrien contractar durant un any 70 persones, com a mínim tot l'any amb aquests 
diners.

A veure si es fa una reflexió de com es gestionen els diners públics. Això és una rècula 
terrorífica la que es porta a sobre haver de tornar els esmentats diners. Vostès quan es 
lleven abans d'obrir  la  porta,  abans d'entrar  a aquest  edifici  han d'haver  passat  per  les 
entitats bancàries i portar-los 6.515 € cada dia. És molt fort això. L'equip de govern diu que 
encara podrien tornar més. No és cap justificació, per això el NOPP considera que hi hauria 
d'haver-hi una acció de govern que contingués aquest apartat.

La senyora Martí  continua explicant que respecte a altres qüestions que ha comentat  el 
regidor, pregunta si l'equip de govern no creu que donar compte de les modificacions del 
pressupost  que  es  porten  al  llarg  de  l'any  al  Ple  de  l'Ajuntament  és  una  acció  de 
transparència.  Vostès  no  creuen  que  desglossar  el  programa  de  l'atur  i  preveure  els 
programes que han de portar a terme no hauria estat una bona acció de govern i que hi 
hauria  d'haver-hi  treballat  i  haurien  d'haver  posat  els  colzes  sobre  la  taula  i  arribar  al 
pressupost  amb  un  bon  desglossament,  perquè  treballar  amb  aquest  tema  és  avui  de 
màxima preocupació per la població.

Vostès no creuen que desglossar les subvencions de les entitats en el pressupost no és 
també una acció de transparència, amb tot el que està caient.

Pel que fa al tema de suprimir la mitja dedicació d'una regidora, la qual no s'havia d'haver 
incrementat, el regidor ha dit que el que cal és que es retalli tot. El NOPP està d'acord en 
parlar-ne en qualsevol moment, però ha de pensar que el gruix gros està en el sou i no pas 
en les assistències que cobren els regidors de l'oposició, que són una misèria. O sigui, que 
el paquet gros, i no fan números, està en el tema dels sous i els sous són tres regidors i mig 
alliberats, que és un tema elevat, sobre el qual s'ha de fer una reflexió.

El NOPP vota en contra perquè no està d'acord amb el pressupost  pels motius que ha 
exposat i d'altres que segurament no ha dit, però sobretot per les qüestions que ha apuntat 
com el tema del préstec i que aquest no és el pressupost del seu grup, sinó el de l'equip de 
govern.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martín, i en resposta al que ha dit el regidor d'Hisenda, 
sobre el pressupost liquidat de 2011, explica que en aquells moments la partida del Consorci 
de Vallès Visió estava dotada amb 50.000 €, finalment el pressupost liquidat gairebé es va 
triplicar i de 50.000 € es va passar a gairebé 150.000 €. És una evidència en el pressupost 
de 2011 tancat i liquidat. Inicialment 50.000 € i finalment gairebé 150.000 €. Són fets. La no 
té una bola de vidre i no sap com acabarà a final d'any, el que sí sap és que al 2011 això és 
el que hi ha.

Respecte al capítol I, no ha de ficar coses en boca de CiU que no ha dit, en tot cas creu que 
el regidor d'Hisenda s'equivoca en el seu discurs polític. El únic anhel i neguit del seu grup 
és  posar  ordre  i  arreglar  una  cosa  que  creu  que  no  està  bé.  Quan  parla  d'altres 
complements, parla perquè la gent l'entengui, de 300.000 € en un concepte que no consta ni 
en la Llei general de pressupostos, ni a l'Estatut bàsic del treballador públic. No sap si és 
que no saben llegir o és que tenen un problema. En tot cas CiU continuarà treballant en 
aquesta línia malgrat el discurs polític.
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Pel que fa al capítol II no ha rebut resposta i continua dient que no és higiènic contractar 
personal a través del capítol II, i que un responsable de promoció econòmica hauria d'estar 
al capítol I.

CiU vota en contra dels pressupostos perquè no hi ha rigor en la despesa, perquè neixen 
d'un augment dels impostos i perquè tot i haver contractat aquesta persona de promoció 
econòmica no hi ha prou. Que s'ha de fer una aposta clara per la promoció econòmica i el 
seu  grup  proposa  una  proposta  concreta  i  curta,  perquè  si  presenta  més  tampoc  les 
recolliran, però una altra manera de treballar en la promoció econòmica és dotar la partida 
d'habilitació de façanes no amb 2.000 € com actualment, sinó amb un import molt més alt i  
considerable,  de  manera  que  la  subvenció  es  lligui  a  rehabilitar  façanes  i  contractar 
treballadors i industrials o empreses del poble, amb seu social al municipi, això també és 
una manera de treballar per la promoció econòmica.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i comenta que en el Ple o la Comissió 
Informativa va preguntar  al  regidor  d'Hisenda a qui  es demanava el  préstec i  el  senyor 
Juzgado va contestar que a la Caixa de Catalunya. És més, va veure per Vallès Visió que 
contestant a la queixa d'ICV va dir  que demanaven un préstec a la Caixa de Catalunya 
perquè anava a través de la Diputació i l'Ajuntament no podia fer res.

El senyor Juzgado diu que no s'entenen, però el senyor Folguera indica que ell s'entén molt 
bé. Ara el senyor Juzgado ha dit  que no saben a qui demanarà el  préstec la Diputació. 
Potser que el no s'entera és el senyor Juzgado. Si el senyor Juzgado els diu i assegura en la 
Comissió Informativa que és amb Caixa de Catalunya,  ho podia haver  dubtat  en aquell 
moment, però ara no ha de dir que no sap amb qui es concertarà el préstec. Potser hauria 
d'aclarir una mica aquesta ambigüitat. Potser sí que no entenen gaire.

El  senyor  Folguera  es  referma en  què  si  s'ha  de  demanar  un crèdit,  perquè  no  saben 
governar d'una altra manera, demanin el crèdit però és perquè no el puguin demanar a uns 
altres. Pregunta que si amb un deute financer de 14.000.000 € no són capaços de demanar 
un crèdit amb bones condicions, que ho hagi de fer la Diputació. La posició d'ICV està força 
clara i vol deixar ben clar que sembla que sigui l'equip de govern qui no ho té clar, perquè el 
regidor d'Hisenda va dir  que es concertava amb Caixa de Catalunya i  ICV s'ha queixat 
perquè va dir l'esmentada entitat, per tant han d'informar bé, i sinó que no ho facin.

Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i respon que tenen la sort que el que es diu 
en el Ple està gravat i tenen la sort que les seves declaracions de Vallès Visió també estan 
gravades. Va dir el que va dir, i és el que diu avui, que el préstec el concerten a través de la 
Diputació  de  Barcelona,  de  la  línia  de  finançament  de  la  Diputació  de  Barcelona.  La 
Diputació fins ara ho tenia lligat  amb la Caixa de Catalunya,  indirectament ve així,  però 
l'Ajuntament no busca Caixa de Catalunya per negociar-hi, sinó que l'Ajuntament s'adhereix 
a la línia de finançament de la Diputació de Barcelona. Això és el que diu ara i creu que ha 
dit en cada moment, per això ha dit que creia que no s'entenien, però serà que ell s'explica 
malament i ho assumeix.

En resposta a CiU, explica que es va liquidar el pressupost de 2011. L'esmentat pressupost 
no el  van fer llevat d'algunes persones que repeteixen i que estan aquí,  però va ser un 
pressupost votat per l'anterior equip de govern i no recorda el posicionament de CiU en dit 
pressupost, però és el que era.

Ell i l'equip de govern donen compte del que estan fent i són molt rigorosos. Ho intenten i no 
diu que els altres no ho fossin, ja que segur que hi ha la justificació pel motiu que fos, però 
l'equip de govern intenta ser molt rigorós, per això a vegades amb aquesta rigorositat amb la 
que actuen, amb el sanejament dels comptes de l'Ajuntament que mantenen, els molesten 
tots aquests comentaris a vegades de veure fantasmes on no hi ha, encara que ho entén 
perquè és el joc polític, i pot molestar, però l'equip de govern ha d'aguantar el que li diguin i 
respondre el que sigui cert i el que no sigui cert també respondre que no ho és.
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Secretaria General
No entrarà en més temes del NOPP, ja que han presentat el mateix que en el pressupost. 
Recorda que al mes de desembre en una comissió informativa se'ls va convidar a què si 
tenien  aportacions  a  fer,  les  fessin.  En  el  Ple  va  dir  que  tota  la  bateria,  que  ara  són 
al·legacions, les van entrar el dia abans del Ple en el mes de gener. Quan un té voluntat de 
participar i col·laborar s'ha de pujar al carro i si després no funciona, si els prenen el pel, sinó 
els atenen res, possiblement tindran tota la raó del món en queixar-se, però quan un el que 
fa és jugar políticament a unes coses per deixar en evidència l'equip de govern, ell ha de fer 
palès que s'intenta només deixar en evidència a l'equip de govern. Evidentment presentar-
les 24 hores abans del Ple, inclús que fos una setmana abans del Ple és molt  difícil  de 
modificar i variar tot el pressupost, per això l'equip de govern continua en la seva línia i no 
entra més en els comentaris. 

Respecte a la nova llei que s'està preparant sobre la reforma dels ens locals, a Parets en 
aquests moments hi haurà una variació important quant al tema dels regidors amb dedicació 
exclusiva. Sinó es pateix cap variació Parets en podria tenir set regidors amb dedicació, i 
tenen tres i mig, però reitera que la llei preveu que Parets pot tenir set regidors. Per això 
entén  que  l'equip  de  govern  no ho està  fent  tan  malament  quan alguns  ara  que  estan 
intentant posar ordre, dir que Parets pot tenir set dedicacions exclusives i només en té tres i 
mitja.  Creu que la reforma els haurà de preocupar en altres qüestions i no tant quant al 
nombre de regidors amb dedicació exclusiva o nombre de regidors en plenari,  sinó que 
s'hauran de preocupar per temes de més calat com el de les competències municipals.

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions: 8 (NOPP, CIU, ICV)

Per l'exposat i,

“Exposició i descripció de fets
Atès que en data 17 de gener de 2013 el Ple municipal va acordar l'aprovació inicial del  
Pressupost General per a l'exercici del 2013 i que l'esmentat acord va ser publicat en el  
BOP de 21 de gener de 2013 i dins del termini d’exposició al públic s’han presentat les  
al·legacions següents:

Registre  d'Entrada  número  1953,  de  data  7  de  febrer  de  2013,  els  regidors  del  grup  
municipal de Nova Opció per Parets (NOPP) d’aquest Ajuntament.

Registre  d'Entrada  número  2100,  de  data  8  de  febrer  de  2013,  els  regidors  del  grup  
municipal de Convergència i Unió (CIU) d’aquest Ajuntament.

Atès que d'acord amb el que disposa l’article 170.2 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:

“ Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:

a)  Perquè la  seva elaboració i  aprovació no s’ha ajustat  als  tràmits que estableix  
aquesta Llei.

b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en  
virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c)  Perquè  els  ingressos  amb  relació  a  les  despeses  pressupostades  són 
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals  
estigui previst.”

Examinades i informades aquestes reclamacions, 

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

1. Desestimar l'al·legació presentada amb Registre d'Entrada número 1953, de data 7 de  
Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                            12
www.parets.cat                   



Secretaria General
febrer de 2013, pels regidors del grup municipal de Nova Opció per Parets (NOPP) d’aquest  
Ajuntament, atès les motivacions exposades no es troben dintre de les causes previstes a  
l’article 170.2 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, a excepció de la rectificació dels errors  
materials següents:

On  diu  “4127.341.48403  Subvenció  Jocs  Paralímpics  Londres  2012”  ha  de  dir  
“4127.341.48403 Subvenció Miquel Luque Jocs Paralímpics Londres 2012”.

On diu “1300.432.46703 Aportació al Consorci de Turisme” ha de dir “1300.432.46503  
Aportació Consell Comarcal Turisme”.

2. Desestimar l'al·legació presentada amb Registre d'Entrada número 2100, de data 8 de  
febrer de 2013,  pels regidors del grup municipal de Convergència i  Unió (CIU) d’aquest  
Ajuntament, pels motius exposats en els informes emesos pels responsables del Servei de  
Recursos Humans,  Contractació  i  Innovació  i  Noves  Tecnologies  (número  1,  2  i  4).  La  
número 3 es desestima  atès que la motivació exposada no es troba dintre de les causes  
previstes a l’article 170.2 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.

3. Aprovar definitivament el pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2013,  
integrat pel pressupost de la pròpia corporació, del Patronat Municipal d'Ensenyament i de la  
societat municipal HabitaParets, SL, d'acord amb el següent detall resumit per capítols:
PRESSUPOST GENERAL PER A 2013
ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
I Impostos directes 11.805.760,00
II Impostos indirectes 225.000,00
III Taxes i altres ingressos 3.062.332,53
IV Transferències corrents 5.000.540,99
V Ingressos patrimonials 27.070,83

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 20.120.704,35

B) OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
VII Transferència de capital 151.000,00
IX    Passius financers 1.071.000,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 1.222.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 21.342.704,35

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
I     Despeses de personal 8.591.154,53
II    Despeses de béns corrents i serveis 7.852.391,00
III  Despeses financeres 412.910,09
IV    Transferències corrents 887.674,79
V    Fons de contingències 325.000,00

TOTAL DESPESES CORRENTS 18.069.130,41
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B) OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
VI    Inversions reals  1.308.000,00
VII   Transferència de capital 0,00
VIII   Actius financers 0,00
IX    Passius financers 1.965.573,94

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 3.273.573,94
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 21.342.704,35

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PREVISIÓ 2013
CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES 11.805.760,00
CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES 225.000,00
CAPITOL  III TAXES, PREUS PÚBLICS i ALTRES INGRESSOS 2.381.727,30
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.489.706,00
CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 26.006,00

INGRESSOS CORRENTS 17.928.199,30
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 151.000,00 
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 1.071.000,00 

INGRESSOS DE CAPITAL 1.222.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 19.150.199,30

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISIÓ 2013
CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL 5.988.604,66 
CAPITOL II DESPESES EN BENS CORRENTS i SERVEIS 7.240.477,55 
CAPITOL  III DESPESES FINANCERES 412.490,09 
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.935.053,06 

CAPITOL V
FONS DE CONTINGÈNCIES PLANS D'OCUPACIÓ I  
ALTRES 300.000,00 
DESPESES CORRENTS 15.876.625,36

CAPITOL VI INVERSIONS 1.271.000,00 
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 37.000,00 
CAPITOL 
VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 1.965.573,94 

DESPESES DE CAPITAL 3.273.573,94

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 19.150.199,30
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PATRONAT MUNICIPAL D'ENSENYAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS PREVISIÓ 2013
CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES 0,00 
CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 
CAPITOL  III TAXES, PREUS PÚBLICS i ALTRES INGRESSOS 597.245,27 
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.573.213,26 
CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 964,83 

INGRESSOS CORRENTS 3.171.423,36
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 37.000,00 
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 0,00

INGRESSOS DE CAPITAL 37.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.208.423,36

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISIÓ 2013
CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL 2.569.719,27 
CAPITOL II DESPESES EN BENS CORRENTS i SERVEIS 561.384,09 
CAPITOL  III DESPESES FINANCERES 320,00 
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.000,00 
CAPITOL V FONS DE CONTINGÈNCIES 25.000,00 
 DESPESES CORRENTS 3.171.423,36
CAPITOL VI INVERSIONS 37.000,00 
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 0,00

DESPESES DE CAPITAL 37.000,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.208.423,36

HABITAPARETS SL

PRESSUPOST D'INGRESSOS PREVISIÓ 2013
CAPITOL  III TAXES, PREUS PÚBLICS i ALTRES INGRESSOS 83.359,96
CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 83.459,96

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISIÓ 2013
CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL 32.830,60
CAPITOL II DESPESES EN BENS CORRENTS i SERVEIS 50529,36
CAPITOL  III DESPESES FINANCERES 100,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 83.459,96
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Plantilla anual de personal
Any 2013

1. Personal funcionari

ESCALA SUBESCALA CLASSE
DENOMINACIÓ  DE 
LA PLAÇA

G
R

U
P

PL
A

C
ES

SITUACI
Ó

Habilitació  de 
Caràcter Nacional

Secretaria - Secretari/a A1 1 1VC

Intervenció-
Tresoreria

- Interventor/a A1 1 1FC

Administració General

Tècnica - Arquitecte A1 1 1VC
T.A.G. A1 3 1FC

1ER1

1VC

Administratiu/va - Administratiu/va de
Serveis Generals 

C1 15 15FC

Aux. Administratiu/va - Aux.
Administratiu/va

C2 2 2FC

Administració Especial

Tècnica -

Arquitecte Tècnic A2 1 1FC

Eng. Tècnic/a
Industrial

A2 1 1VC

Serveis Especials

Comeses 
especials

Tècnic S. Econòmics A1 1 1CS
Tècnic/a Àrea
Serveis Personals 

A2 1 1FC

Bibliotecari/a A2 1 1FC
Tècnic/a Mig de
Serveis Socials

A2 1 1FC

Tècnic/a . Aux C1 2 2FC
A.S-Cultural  C2 1 1ER

Policia  Local  o 
Vigilants

Inspector A2 1 1ER

Sergent C1 2 2VC(PI)
Caporal C2 4 4FC
Agent C2 21 15FC

1VC

2FP

3CS
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ESCALA SUBESCALA CLASSE
DENOMINACIÓ  DE 
LA PLAÇA

G
R

U
P

PL
A

C
ES

SITUACI
Ó

TOTAL 60
Promocions Internes -2
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI 58
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2. Personal laboral

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

G
R

U
P

PL
A

C
ES

SITUACI
Ó

Arxiver/a A1 1 1LT(PI)
T.A.G. A1 1 1LT
Arquitecte Tècnic A2 2 1LF

1LT
Arxiver/a A2 1 1ER
Treballador/a Social A2 4 1LF

3LT
Enginyer/a Tècnic/a Agrícola A2 1 1LF
Insertor/a Laboral A2 1 1LF
Tècnic/a Comunicació A2 1 1LF
Tècnic/a Ensenyament i Ocupació A2 1 1LF
Tècnic/a Mitjans de Comunicació A2 1 1VC
Tècnic de Desenvolupament Local A2 2 2LT
Educador/a Social A2 2 2LT
Tècnic/a Participació Ciutadana A2 1 1LT
Administratiu/va C1 6 2LT

4VC(PI)
Delineant C1 2 1LF

1LT
Director/a Piscina C1 1 1LF
Responsable Mitjans Comunicació C1 1 1LF
Tècnic/a Auxiliar Medi Ambient C1 1 1LF
Inspector/a Carrer C1 1 1LT
Auxiliar Administratiu/va C2 14 6LF

7LT

1ER
Auxiliar de Biblioteca C2 7 4LF

3LT
Auxiliar Mitjans Comunciació C2 5 4LF

1LT
Informador/a Recepcionista C2 1 1LF
Monitor/a Casal Cultura C2 1 1LF
Monitor/a Natació C2 9 3LF

6LT
Monitor/a Promoció Esportiva C2 3 3LF
Oficial 1ª Oficis C2 13 6LF

6LT

1VC(PI)
Tècnic/a auxiliar de personal C2 1 1LF
Treballador/a Familiar C2 2 1LF

1LT
Conserge Vigilant de Carrer C2 1 1LT
Auxiliar Neteja AP 3 2LF

1LT
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DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

G
R

U
P

PL
A

C
ES

SITUACI
Ó

Conserge AP 21 9LF

11LT

1VC
Peó AP 3 3LT
Oficial 2ª d’oficis AP 1 1VC
TOTAL 116
Promocions Internes -6
TOTAL PERSONAL LABORAL 110
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VC: Vacant  FC: Funcionari/a de Carrera  CS: Comissió de Serveis  ER: Excedència amb Reserva 
FI: Funcionari/a Interí/na  FP: Funcionari/a en Pràctiques  LF: Laboral Fix  LT: Laboral Temporal
(F): Funcionarització  (PI): Promoció Interna
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PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
Plantilla anual de personal
Any 2013

1. Personal funcionari

ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA

G
R

U
P

PL
A

C
ES

SITUACIÓ

Administració 
Especial

Tècnica Diplomada Tècnics  Mitjans 
en
Educació

A2 10 10FC

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI 10

2. Personal laboral de caràcter permanent o fix

Denominació de la plaça
G

R
U

P

PL
A

C
ES

SITUACIÓ 

Professors d’Escola Bressol A2 19 11LF

7LT

1VC
Auxiliars Mestre d’escola C1 14 11LF

3LT
Professors de Primària A2 19 18LF

1LT
Professors de música A2 10 9LF

1LT
Tècnica educació infantil C1 1 1LT
Auxiliar administrativa C2 1 1LT
TOTAL 64
TOTAL LABORAL 64

4.  

4.  Fer tramesa del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la 
Delegació d'Hisenda i publicar-ho resumit per Capítols en el Butlletí Oficial de la província.

5.  Publicar  la  plantilla  íntegra  de  personal  de  la  corporació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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6.  Fer tramesa de la plantilla a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.

4. Acordar, si procedeix, ampliar la delegació en la Diputació de Barcelona, per a la 
seva realització a través de l'Ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat 
Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  les  competències 
municipals, relatives a la gestió i recaptació de multes de circulació
Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Carmany, i explica breument el 
punt. Indica que la gestió que portava l'Ajuntament fins ara de sancions amb retirada de 
punts,  i  que  l'Ajuntament  notificava  a  Trànsit,  es  traspassa  la  gestió  a  la  Diputació.  La 
Diputació fins ara notificava a trànsit les sancions menys greus i ara es proposa que portin a 
terme tota la gestió inclosa la retirada de punts.

Tots el grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets
La complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per accions u omissions  
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat  
viària, justifica la realització d'actuacions per una Administració supramunicipal que pugui  
instrumentar un procés eficaç i comú per a la generalitat de municipis.

D'altra banda, els articles 7.4 i 8.4 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,  
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen expressament que una  
Entitat local que gestiona per delegació recursos de dret públic municipals pugui exercir les  
facultats delegades en tot el seu àmbit territorial.

Aquesta  previsió  legal  comporta  una  major  efectivitat  de  la  recaptació  realitzada  per  la  
Diputació, ja que les actuacions executives poden abastar els béns i drets situats dins la  
província.

La Diputació  de Barcelona ha creat  l'Organisme de Gestió  Tributària  amb la  finalitat  de  
portar a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les Corporacions Locals  
que ho sol·licitin.

Considerant  convenient  per  als  interessos  de  la  Corporació  delegar  en  la  Diputació  de 
Barcelona les facultats de recaptació de les sancions imposades per infracció de la Llei de  
seguretat viària.

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

PRIMER. Ampliar  la delegació en la Diputació de Barcelona,  per a la seva realització a  
través de l'Ens instrumental constituït  a aquest  efecte i  denominat Organisme de Gestió  
Tributària de la Diputació de Barcelona, a l'empara del que es preveu en els articles 7.1 del  
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu  
2/2004, de 5 de març, i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del  
règim local,  les competències municipals,  relatives a la gestió i  recaptació de multes de  
circulació, que es relacionen a continuació:

a) Comunicar  a la  Direcció  General  de Trànsit,  pels  mitjans  que es  determinin,  les  
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes  
previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova  
el text articulat de la Llei  sobre Trànsit,  circulació de vehicles a motor i  seguretat  
viària, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre

b) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar fallits  
els obligats al pagament. 

c) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les  
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multes  puguin  presentar  els  interessats  davant  l'Organisme de Gestió  Tributària,  
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar  
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.

d) Qualsevol  altre  acte  necessari  per  a  l'efectivitat  dels  anteriors,  d’acord  amb  les  
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.

SEGON.   Si  amb  posterioritat  a  l’acceptació  de  la  delegació  conferida  s’ampliés  o  
modifiqués el contingut de la delegació de funcions, un cop adoptats els acords plenaris  
pertinents es faran públics mitjançant anunci publicat en el BOPB i en el DOGC, així com a  
la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària per a general coneixement.

A més,  l’Ajuntament podrà  encomanar a  l’Organisme de   Gestió  Tributària la  realització  
d’actuacions preparatòries dels acords municipals,  tals com l’elaboració de propostes de 
resolució d’al·legacions formulades pels presumptes infractors i en els supòsits en què no  
resulti preceptiu l’ informe de l’ agent municipal.

TERCER.  La delegació conferida de l’ exercici de les competències descrites en l’apartat  
primer i la realització d’actuacions de cooperació que puguin encomanar-se a l’ORGT, a l’  
empara del previst a l’ apartat segon, es regeixen per les regles següents:

Regla  primera.-  La  delegació  atorgada  té  caràcter  general  i  produirà  els  seus 
efectes des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini de dos anys  
a comptar des d’aquesta data.  

Tanmateix,  la  durada  de  la  delegació  s'entendrà  prorrogada  tàcitament  per  períodes 
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per  
finida amb una antelació mínima de sis mesos.

Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els  
tràmits  i  les mesures en general,  establerts  en la  normativa sobre Trànsit,  circulació de  
vehicles a motor i seguretat viària, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de  
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals  
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.

En  particular,  pel  que  respecta  a  la  recaptació,  en  període  de  pagament  voluntari  i  en  
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant.

Regla tercera.-  Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació  
de  Barcelona  i  del  seu  Organisme  de  Gestió  Tributària,  conforme  el  que  disposen  els  
Estatuts  de  l’Organisme  de  Gestió  Tributària,  el  seu  Reglament  orgànic  i  l’Ordenança  
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió  
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i  
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla quarta.- Per a l'eficaç expedició de notificacions, s'observaran les regles 
següents:

1.  L’ORGT posarà a disposició de l’Ajuntament un aplicatiu de gestió que permeti la  
introducció telemàtica de les dades de les denúncies i aquelles altres que es derivin dels  
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actes de competència municipal (suspensions, anul·lacions...), així com la resta d’informació  
precisa per a la correcta tramitació dels procediments.

A través del mateix aplicatiu, l’ORGT possibilitarà l’accés en temps real a la informació  
de  les  actuacions  realitzades  en  els  procediments  sancionadors,  a  les  dades  de  tipus  
comptable relatives a la gestió (càrrecs, cobraments, baixes i fallits) i als fitxers que s’hagin  
de trametre a l’Ajuntament en relació a la tramitació dels procediments sancionadors.

La introducció de dades relatives a les denúncies es podrà dur a terme mitjançant les  
PDA’s dotades de telefonia mòbil que utilitzin els agents denunciants.

2.  L'Ajuntament comunicarà a l'ORGT el quadre d'infraccions i sancions, a efectes de 
la seva informatització, havent de comunicar puntualment qualsevol modificació aprovada.

3.  L'ORGT  processarà  en  temps  real  la  informació  tramesa  per  l'Ajuntament  i  
consultarà  les  dades  del  Registre  de  vehicles  de  la  Direcció  General  de  Trànsit,  
podent donar-se les següent situacions:

a) La infracció denunciada coincideix amb el quadre d’infraccions de l’Ajuntament, les  
dades del DNI de l’infractor identificat, en el seu cas, coincideixen amb les existents a la  
base de dades de l’ORGT i la matrícula informada existeix a la base de dades del Registre  
de vehicles, en quin cas s’acceptarà el càrrec i s’impulsaran les actuacions necessàries per  
iniciar el procediment recaptador objecte d'aquest Conveni.

b) La infracció codificada no coincideix amb el quadre d’infraccions de l’Ajuntament,  
les  dades  del  DNI  de  l’infractor  identificat,  en  el  seu  cas,  no  es  corresponen  amb  les  
existents a la base de dades de l’ORGT o la matrícula informada és inexistent en la base de  
dades del Registre de vehicles; en aquests casos no pot acceptar-se el càrrec i es deixarà  
constància en l’aplicatiu informàtic per a coneixement de l'Ajuntament.

4.  La pràctica de notificacions de denúncies, sancions i de les diferents fases del  
procediment recaptatori es portarà a terme per l'ORGT d’acord amb les previsions 
contingudes a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació  dels  ingressos 
de Dret públic municipals.

En  particular,  s’impulsarà  la  notificació  telemàtica  quan  s’adreci  a  persones  
jurídiques o  a les persones físiques que  l’ hagin sol·licitat.

Regla cinquena.  Quan l’ Ajuntament,  per Decret  de l’Alcalde President,  hagi  
sol·licitat a l’ORGT el suport tècnic per formular propostes de resolució de les al·legacions  
formulades  pels  interessats,  en  supòsits  en  què  no  cal  l’  informe  preceptiu  de  l’agent  
municipal, l’ORGT redactarà la proposta que transmetrà a l’ Ajuntament telemàticament.

Un cop dictada la corresponent resolució per part de l’ òrgan municipal competent, l’ORGT 
procedirà a la seva notificació, sempre que es pugui practicar abans que hagi prescrit l’acció  
per sancionar.

Regla  sisena.  Les  modificacions  procedents  com  a  conseqüència  de  la  
resolució d’al·legacions o recursos presentats davant l'Ajuntament es traslladaran a l'ORGT  
mitjançant la seva gravació en l’aplicatiu de gestió de multes

Si  l'Ajuntament  no  comunica  suspensions  o  anul·lacions,  el  procediment  recaptador  
s'impulsarà i prosseguirà de conformitat amb el que es regula en el Reglament General de  
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Recaptació i en la normativa interna de l'ORGT.

Regla setena. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà com a compensació  
econòmica per  les  despeses que hagi  d'atendre  a  fi  de  portar  a terme amb eficàcia  la  
prestació del servei objecte d'aquest Conveni, la taxa per la prestació de serveis i realització  
d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels  
ingressos de dret públic municipals regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada 
exercici.

Regla vuitena. L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per  
exercicis i tipus de multes s'efectuarà mensualment.

Així  mateix,  es realitzarà mensualment la transferència de les quantitats recaptades una  
vegada deduït l'import de la taxa previst a la regla setena.

Regla novena.  La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les  
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la  
recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.

L'Organisme  de  Gestió  Tributària  rendirà  els  comptes  a  l’Ajuntament  de  la  gestió  
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de  
recaptació i llurs disposicions concordants. 

Regla desena.  A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als  
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària  
de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:

a) Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 
gestió de la recaptació executiva. 

b) Establir  les  vies  d'informació  continuada  a  l'Ajuntament,  a  fi  que  pugui  tenir  
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació. 

c) Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

d) Registrar la documentació que es presenti en qualsevol dels registres auxiliars de 
l’ORGT relativa a procediments sancionadors per infraccions de circulació, remetent  
la mateixa a l’Ajuntament per mitjans telemàtics, restant l’original sota la  seva 
custòdia  fins  que  es  pugui  procedir  a  la  seva  eliminació  definitiva  quan  així  ho  
prevegi la normativa sectorial d’aplicació.

e) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, dins els terminis fixats per la Llei de  
seguretat  viària,  la  informació  necessària  per  a  l’anotació  en  el  Registre  
deconductors de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als  
efectes previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual  
s’aprova el  text  articulat  de la Llei  sobre Trànsit,  circulació de vehicles a motor i  
seguretat viària.

Regla onzena.  L'Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència del conveni  
tindrà els següents drets: 

1. Percepció de les quantitats establertes en la regla setena.

2. Percepció dels contribuents de les despeses que origina el procediment de  
constrenyiment, degudament justificades.

3. Nomenament al seu càrrec del personal que precisi per a la gestió del servei.

4. Aconseguir  l'auxili  de  l'Autoritat  en  els  casos  previstos  en  el  Reglament  
General de Recaptació i disposicions concordants.

Regla dotzena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries  
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per  donar  compliment  a  la  normativa  específica  en  matèria  de  protecció  de  dades  de  
caràcter  personal,  a  la  normativa  sobre  arxius  i  documents  i  a  les  especificacions  
contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret  
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.

Pel  que respecte a  la  normativa reguladora  de l’administració electrònica  i  dels  arxius  i  
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents  
originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i  
signats  electrònicament.  A  més  a  més  tots  els  documents  generats  per  l’entitat  local  
delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la  
delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran  
destruir  d’acord  amb  el  que  estableix  la  normativa  d’arxius  i  documents,  les  taules  
d’avaluació  i  els  acords  de  la  Comissió  Nacional  d’Accés,  Avaluació  i  Tria  Documental  
(CNAATD).

Del  mateix  mode,  l’Ajuntament  donarà  compliment  a  dita  normativa  i,  en  
particular, a les instruccions dictades per l'Organisme en aplicació de la mateixa, en tant que  
usuari de la base de dades de l'ORGT a través de l'aplicació informàtica WTP.

Regla tretzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida,  
les següents:

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord  
amb allò que estableix la regla primera. 

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 

3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent. 

QUART. Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,  
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada la  
delegació el publiqui per a general coneixement, juntament amb l’acceptació de la delegació,  
tant  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  com  en  el  Diari  Oficial  de  la  
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària  
de la Diputació de Barcelona. 

5. Aprovar, si escau, la suspensió del cobrament de les plusvàlues en el supòsits de 
dació en pagament o en execució hipotecària
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que ja fa temps que la crisi 
hipotecària  està  tenint  uns  efectes  draconians  sobre  els  sectors  més  vulnerables  de  la 
nostra societat. L’endeutament hipotecari en l’actual context de crisi econòmica fa que avui 
moltes persones ja hagin perdut l’habitatge o es trobin en risc de perdre’l.

Les mesures adoptades pel Govern de l'Estat mitjançant  el  Reial  Decret  Llei  6/2012, de 
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris  sense recursos,  i  recollides  en les 
Ordenances fiscal de l'Ajuntament, exigeixen unes condicions molt restrictives per a la seva 
aplicació,  tant  en quant  la  situació de l'hipotecat  que fa la transmissió,  com al  valor  del 
immoble, que comporta que l'abast de les mesures sigui molt limitat.

L'esmentada limitació comporta, que de conformitat amb el que disposa la Llei d'hisendes 
locals, aquestes famílies siguin subjectes passius de l'impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), ja que es produeix una transmissió d'un terreny 
urbà a títol onerós, i resulten obligades al pagament de l'impost malgrat haver perdut el seu 
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habitatge.

Per l'exposat es proposa al Ple de l'Ajuntament, els acords següents:

1. ACORDAR, la suspensió dels cobraments de les liquidacions de l'impost sobre l'increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en els supòsits de transmissió de 
vivenda habitual que s'hagin fet per raó de dació en pagament de deute hipotecari o per 
subhasta per execució hipotecària.

2. Acordar de conformitat amb la reserva de facultats de l'Ajuntament respecte a la delegació 
de la competència a favor de l'Organisme de Gestió Tributària,  assumir la  liquidació  de 
l'impost sobre l'increment de valor  dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en els 
supòsits de transmissió de vivenda habitual que s'hagi fet per raó de dació en pagament de 
deute hipotecari o per subhasta per execució hipotecària.

3.  Acordar que la suspensió dels cobraments de l'impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, haurà de ser sol·licitada amb anterioritat a la liquidació de 
l'impost, tindrà una durada d'un any i requerirà que el subjecte passiu no disposi d'altres 
bens suficients per fer front al pagament de l'impost.

4.  Acordar iniciar l'expedient per tal  d'establir  a favor dels subjectes passius inclosos en 
aquests supòsits, els ajuts socials o subvencions, que compensin l'import de la liquidació de 
l'impost  sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup vota a 
favor perquè és un problema i  persones que desgraciadament  per les raons que siguin 
perden el seu habitatge i torna al banc, a sobre han de pagar la plusvàlua.

És una injustícia i vol fer una reflexió en el sentit que l'impost de la plusvàlua, que el paga 
generalment el venedor el pagui el comprador, ja que a vegades existeix la possibilitat de fer 
consta  el  pacte  en  escriptura.  Per  aquest  motiu  alguna  de  les  escriptures  s'haurien 
d'analitzar  que  no  fos  el  cas.  A vegades  les  plusvàlues  es  produeixen  per  qüestions 
d'herència, però no és el que estan tractant. És un impost complex i les mesures li semblen 
bé,  però potser  caldria  continuar  reflexionant  en el  sentit  d'arribar  a aconseguir  que les 
liquidacions que es deixaran en suspens s'inscriguin en el Registre de la Propietat sobre la 
finca, perquè seria una càrrega per si la finca es ven pel banc o per qui sigui, com a mínim 
que l'impost es pugui recaptar, no perquè el pagui la persona que hagi perdut l'habitatge, 
però sí que s'estudiï el tema.

Jurídicament  hi  ha alguna possibilitat  de fer-ho.  Naturalment  a les bones el  banc no es 
deixarà col·locar  una inscripció al  Registre  de la  Propietat  amb l'import  de la  plusvàlua. 
S'hauria  d'esbrinar  jurídicament  si  hi  ha  la  possibilitat  de  fer-ho,  que  seria  una  solució 
fantàstica,  perquè la  finca quedaria  amb l'afectació  del  Registre de la  Propietat,  com si 
tingués un cens i el tema es podria tancar molt millor.

La senyora Martí repeteix que el NOPP vota a favor i li sembla que les esmentades mesures 
són  les  que  en  aquests  moments  es  poden  fer,  encara  que  certament  amb  alguna 
temporalitat i pròrrogues.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup està totalment  
a favor de la proposta i vol fer constar que no ha tingut cap tipus d'inconvenient en què ahir a 
última hora s'inclogués el present punt a l'ordre del dia, fet que no ha estat així en un altre 
punt que a CiU li hagués agradat que s'hagués inclòs perquè també era important.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que el seu grup està satisfet que es 
porti aquesta proposta d'acord al Ple. ICV tenia en cartera presentar una moció al respecte. 
Aquest és un Ple extraordinari, i la moció no la van poder presentar. Ja s'hi ha presentat a 
molts municipis, amb el suport d'ICV i altres grups polítics i li quedava l'angoixa de no haver-
la pogut presentar abans. Celebra que ahir es presentés la proposta, perquè és un tema de 
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justícia social, prou clar i que tots ho entenen, ja que només faltaria que una persona que 
està en un procés tan delicat i difícil com és el desnonament a sobre li quedi la càrrega de la 
plusvàlua.

És un bon acord, molt ajustat a la realitat que es poden trobar tenint en compte la incertesa 
del tema pel que fa aquest assumpte, tenint en compte que hi ha processos, que no saben si 
s'aprovaran o no respecte al tema dels desnonaments.

Reitera que està molt satisfet que s'hagi presentat l'acord i evidentment ICV li dóna tot el seu 
suport. 

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que el seu grup també li 
dóna suport i tot el que es pugui fer des de l'Ajuntament per intentar amortir una mica la 
desgràcia que et desnonin i que et fotin fora de casa teva, evidentment està molt satisfet 
amb la proposta.

Intervé el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i indica que hi ha unanimitat tal com es va 
reflectir i es va consensuar a la Junta de Portaveus, fet del qual creu que es congratulen 
tots.

A la Junta de Portaveus d'ahir es va explicar la urgència de la proposta i la seva aplicació 
immediata, i no sap si a alguns se'ls hi aplicarà demà amb caràcter retroactiu, si ho poden 
fer, era per portar-lo quan ja estigués acabat i així ha estat i a fi de no esperar al següent 
mes per presentar la proposta, que no és el mateix que una moció, que no perd la seva 
validesa, quan es tracti en el Ple ordinari, com s'han vingut tractant fins ara. Afegeix que 
aquest és un tema urgent que si s'hagués pogut tenir al gener s'hagués portat.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i en relació a la Junta de Portaveus d'ahir, 
entén  en  qualsevol  cas  que  es  va  incorporar  la  proposta  a  l'ordre  del  dia  després  de 
comentar diverses qüestions respecte a la presentació de mocions i propostes de resolució. 
El NOPP va entendre en la Junta de Portaveus que a partir d'ara s'incorporarien totes les 
propostes i mocions de resolució que es decidissin tant al Ple ordinari com extraordinari, 
independentment del cas concret que avui s'ha comentat.  Això és el que van entendre i 
suposa que es farà així a partir d'ara, que s'incorporaran si es presenten amb temps i en 
forma  abans  de  la  Comissió  Informativa  d'un  Ple  encara  que  sigui  extraordinari 
s'incorporaran.

La presidència respon que la qüestió exposada està fora del punt i no té res a veure amb el 
tema que es passa a aprovació i no és qüestió de reproduir aquí la Junta de Portaveus. La 
presidència hi era en la Junta i no és això el que es va parlar, però en qualsevol cas hi haurà 
juntes de portaveus per dilucidar el format que s'adopta. En qualsevol cas el més important 
de tot és que tots els partits hi estan d'acord en un tema tan important com aquest, que 
afecta paretans i paretanes que al final és el que els preocupa a tots.

Aprofita per dir que amb aquesta coincidència i amb aquesta mateixa manera de veure-ho, 
que prenguin nota altres administracions i  que les diferents formacions intentin posar-se 
d'acord en temes estratègics i en temes tan greus com aquest que és un dels aspectes que 
més  mal  està  fent  a  les  famílies  i  als  ciutadans  i  que  és  un  exemple  més  que  el 
municipalisme posa més seny i criteri que altres organismes supramunicipals en temes tan 
importants, per això és bo demanar que aquest seny també el tinguin els que han d'aprendre 
decisions a l'hora de propostes de llei, en nom de Parets, no només d'una formació, sinó 
com a consistori i plenari.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets
El ple de l'Ajuntament en sessió de 29 de novembre de 2012 va aprovar per unanimitat una  
Moció sobre els processos d'execució hipotecaria i desnonaments que acordava:
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1.  Expressar  el  suport  als  col·lectius  que  reivindiquen  una 
regulació socialment més justa en relació amb el deute hipotecari i 
els desnonaments.

2. Reiterar la necessitat que el Govern de l’Estat reguli la dació 
en  pagament  amb  efectes  retroactius,  la  paralització  dels 
desnonaments  i  l’accés  al  lloguer  social  per  a  les  persones 
desnonades o amb risc de desnonament.

3.  Expressar  el  desacord  amb  l’obligació  dels  ajuntaments,  i 
particularment de les policies locals, d’haver de col·laborar en els 
processos  de  desnonament,  i  instar  el  Govern  de  l’Estat  perquè 
reguli l’objecció de consciència en aquests casos.

4.  Instar  les  entitats  bancàries  perquè  suspenguin  tots  els 
processos de desnonament; perquè desisteixin de qualsevol pràctica 
abusiva en relació amb els interessos del deute en les situacions en 
què no és possible atendre els pagaments; perquè proporcionin la 
relació d’habitatges de llur titularitat a l’administració pública 
amb l’objectiu de poder-los destinar a lloguer social; i perquè, en 
general,  promoguin  i  facilitin  la  mediació  de  l’administració 
pública amb l’objectiu que les persones afectades puguin romandre a 
l’habitatge  hipotecat  en  règim  de  lloguer  social  o  d’usdefruit 
durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.

5.  Prioritzar  la  contractació  de  serveis  bancaris  amb  aquelles 
entitats que hagin suspès els desnonaments i demostrat una actitud 
socialment responsable i de col·laboració en la línia establerta en 
el punt anterior.

Ja fa temps que la crisi hipotecària està tenint uns efectes draconians sobre els sectors més  
vulnerables  de  la  nostra  societat.  L’endeutament  hipotecari  en  l’actual  context  de  crisi  
econòmica fa que avui moltes persones ja hagin perdut l’habitatge o es trobin en risc de  
perdre’l.

Les mesures adoptades pel Govern de l'Estat mitjançant el  Reial Decret Llei  6/2012, de 
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris  sense recursos,  i  recollides en les  
ordenances fiscal de l'Ajuntament, exigeixen unes condicions molt restrictives per a la seva 
aplicació, tant en quan a la situació de l'hipotecat que fa la transmissió, com al valor del  
immoble, que comporta que l'abast de les mesures sigui molt limitat.

L'esmentada limitació comporta, que de conformitat amb el que disposa la Llei d'hisendes  
locals, aquestes famílies siguin subjectes passius de l'impost sobre l'increment de valor dels  
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), ja que es produeix una transmissió d'un terreny  
urbà a títol onerós, i resulten obligades al pagament de l'impost malgrat haver perdut el seu  
habitatge.

L'actual marc legal no preveu cap possibilitat que els ens locals estableixin beneficis fiscals  
per a aquestes situacions mitjançant les Ordenances fiscals, per això l'Administració Local  
es veu obligada a preveure la liquidació d'aquests tributs.

Les famílies que perden els seus habitatges en processos d'execució hipotecària o dacions  
en  pagaments,  perquè  no  poden  fer  front  a  les  seves  obligacions  econòmiques,  
constitueixen un dels principals col·lectius que poden situar-se en risc d'exclusió social i han  
de tenir especial atenció en l'àmbit de les polítiques públiques de protecció social. 

Vist  el  Text  refós  de la  llei  reguladora de les  hisendes locals,  aprovat  pel  Reial  Decret  
2/2004, de 5 de març, i l'Ordenança fiscal número 4, sobre l'increment de valor dels terrenys  
de naturalesa urbana, i de conformitat amb el que disposa l'Ordenança general municipal en  
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relació amb la possibilitat d'acordar en casos molt qualificats i  excepcionals la suspensió  
dels procediments de cobrament  de les liquidacions, sense prestació de cap garantia.

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

1.  ACORDAR,  la  suspensió  dels  cobraments  de  les  liquidacions  de  l'impost  sobre  
l'increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  (plusvàlua)  en  els  supòsits  de  
transmissió de vivenda habitual que s'hagin fet per raó de dació en pagament de deute  
hipotecari o per subhasta per execució hipotecaria.

2.  Acordar  de  conformitat  amb  la  reserva  de  facultats  de  l'Ajuntament  respecte  a  la 
delegació  de  la  competència  a  favor  de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària,  assumir   la  
liquidació  de  l'impost  sobre  l'increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  
(plusvàlua) en els supòsits de transmissió de vivenda habitual que s'hagi fet per raó de dació  
en pagament de deute hipotecari o per subhasta per execució hipotecaria.

3.  Acordar que la suspensió dels cobraments de l'impost sobre l'increment de valor dels  
terrenys de naturalesa urbana, haurà de ser sol·licitada amb anterioritat a la liquidació de  
l'impost, tindrà una durada d'un any i requerirà que el subjecte passiu no disposi d'altres  
bens suficients per fer front al pagament de l'impost.

4.  Acordar iniciar l'expedient per tal  d'establir  a favor dels subjectes passius inclosos en  
aquests supòsits, els ajuts socials o subvencions, que compensin l'import de la liquidació de  
l'impost  sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
6.  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  que  acorda  l'acceptació  d'una  aportació 
econòmica atorgada per la Generalitat  de Catalunya destinada al funcionament del 
CEIP Pau Vila
La  presidència  explica  que  els  punts  6  i  7  tracten sobre  donar  compte de dos  decrets 
d'Alcaldia, un relatiu a l'acceptació d'una aportació econòmica atorgada per la Generalitat de 
Catalunya destinada al funcionament del CEIP Pau Vila, i el segon, el punt 7, tracta sobre 
donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  que  acorda  l'acceptació  d'una  aportació  econòmica 
atorgada per la Generalitat de Catalunya destinada al funcionament de l'Escola de Música 
per al curs 2011-12. Proposa que es donin compte en un mateix punt per tal d'abreujar-los i 
que la regidora d'Educació faci una exposició conjunta.

Tots els grups mostren el seu acord.

La regidora d'Educació, la senyora Lloret, explica que tal com deia l'alcalde, en el punt sisè 
es dóna compte de l'acceptació econòmica que es deriva del conveni entre el Departament 
d'Educació i l'Ajuntament de Parets del Vallès per al funcionament de l'escola Pau Vila, i 
comuniquen els diners que rebrà l'Ajuntament per al període de gener a agost de 2012, 
d'uns 843.000 €. I per al període de setembre a desembre de 2012, 415.000 €. Es proposa 
l'acceptació econòmica, quan aquests diners arribin es destinaran bàsicament al capítol I de 
l'escola Pau Vila i una petita part a despeses de funcionament, que aquestes sempre es 
complementen amb l'aportació de l'Ajuntament.

El punt setè és molt similar a l'anterior, ja que es tracta de donar compte del compromís de 
la Generalitat de donar 230 euros per alumne matriculat a l'escola de música per al curs 
2011-2012. Recorda que són subvencionables els alumnes entre 4 i 18 anys, i el compromís 
diu que dels 174 alumnes donarien 230 euros i l'acceptació en el moment que arribin serà de 
40.020  euros,  que  es  destinen  al  sosteniment  de  l'escola  de  música,  juntament  amb 
l'aportació de les famílies i l'Ajuntament.

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia següent:
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“Relació de fets
Atès l’actual Conveni singular entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Parets del  
Vallès per al funcionament de l’escola Pau Vila.

Atès que segons l’escrit amb registre d’entrada de data 12 de setembre d’enguany de la  
Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de  
Catalunya on se’ns comunica que l’import definitiu del finançament de l’esmentat centre pel  
període gener a agost de 2012 és de 843.971,93€

Atès  que  segons  l’escrit  amb  registre  d’entrada  de  data  23  d’octubre  d’enguany  de  la  
Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de  
Catalunya on se’ns comunica que l’import provisional del finançament de l’esmentat centre  
pel període setembre a desembre de 2012 és de 415.028,92€.

Atès l’informe de la responsable del Servei d’Educació.

En virtut de tot això, RESOLC:

1. Acceptar l’aportació econòmica per part de la Generalitat de Catalunya de 843.971,93 €  
per al funcionament de l’escola Pau Vila durant el període gener - agost de 2012.

2. Acceptar l’aportació econòmica per part de la Generalitat de Catalunya de 415.028,92 €  
per al funcionament de l’escola Pau Vila durant el període setembre - desembre de 2012.

3. Donar compte d’aquest acord al departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.

4. Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament.

Parets del Vallès, 31 de desembre de 2012”

7.  Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  que  acorda  l'acceptació  d'una  aportació 
econòmica atorgada per la Generalitat  de Catalunya destinada al  funcionament de 
l'Escola de Música per al curs 2011-12
D'acord  amb  l'anterior  exposició,  el  Ple  de  l'Ajuntament  pren  coneixement  del  Decret 
d'Alcaldia següent:

“Relació de fets
Atès que segons l’escrit amb registre d’entrada de data 28 de novembre d’enguany de la  
Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de  
Catalunya se’ns comunica que,  a l’espera de tramitar  el  conveni  per  al  sosteniment  del  
funcionament de l’escoles de música de titularitat municipal referent al curs 2011-12, hi ha el  
compromís de fer front als mòduls de 230 euros per cada alumne matriculat.

Atès que les dades dels alumnes matriculats del curs 2011-12 són de 174 alumnes.

Atès l’informe de la responsable del Servei d’Educació.

En virtut de tot això, RESOLC:

1.  Avocar la competència delegada en quan a aquest supòsit.

2. Acceptar l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya per un import de 40.020 € 
per contribuir al sosteniment del centre Escola de Música per al curs 2011-12.

3. Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.

4. Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament.

Parets del Vallès, 31 de desembre de 2012”
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8. Aprovar, si escau, el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Parets del Vallès per al 
sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil 
de titularitat municipal per al curs 2011-2012
Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i  proposa al Ple de l'Ajuntament 
aprovar  el conveni per al sosteniment del funcionament de les escoles bressol municipals 
per al curs 2011-2012. 

Explica  que  el  conveni  se  subscriu  també  amb  el  Departament  d'Ensenyament,  la 
Generalitat i l'Ajuntament de Parets del Vallès. Comuniquen que donaran 1.300 euros per 
alumne i  curs, i  aquest import si compten tots els alumnes de les escoles bressol en el 
període al qual es refereixen puja 331.500 euros.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets
Atès que el Departament d'Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a  
infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal.

Atès que d'acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d'Ensenyament,  
l'import que s'atorga  és de 1.300 euros per alumne equivalent i curs.

Vist la proposta de conveni de la Direcció General de Centres Públics del Departament de la  
Generalitat de Catalunya que té per objecte atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Parets  
del Vallès per tal de minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d'ensenyament,  
per un import de 331.500,00 €.

Fonaments de dret
Atès que l'article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Ensenyament, disposa que el  
Departament d'Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants de  
zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal.

Vist  que  l'article  108.3  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  les  
administracions  públiques  de  Catalunya  estableix  que  les  administracions  públiques  de  
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb  
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit  de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú.

Vist l'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat  
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, que estableix la possibilitat que es formalitzin  
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d'interès públic.

Vist  l’informe de la Responsable del Servei d'Educació i  dels Serveis jurídics municipals  
obrants a l'expedient administratiu.

Atès allò que disposen els articles 52.2 i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de  
règim local de Catalunya.

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

1. Aprovar el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i  
l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  per  al  Sosteniment  del  Funcionament  de  Centres  
Educatius de Primer Cicle d'Educació Infantil de Titularitat Municipal per al curs 2011-2012.

2.  Facultar  l’alcalde  president  de  la  corporació  perquè  procedeixi  a  la  signatura  dels  
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.

3. Notificar la present resolució als interessats.
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Annex
CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS PER AL 
SOSTENIMENT  DEL  FUNCIONAMENT  DE  CENTRES  EDUCATIUS  DE  PRIMER  CICLE 
D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012
Barcelona,

D'una  part,  l'Honorable  Sra.  Irene  Rigau  i  Oliver,  en  virtut  seu  càrrec,  d'acord  amb  el 
nomenament  fet  pel  Decret  166/2012,  de  27  de  desembre,  i  en  ús  de  les  facultats  que li  
atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim 
jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda 1I.lm. Sr. Sergi Mingote Moreno, Alcalde President de l'Ajuntament de Parets del 
Vallès,  que actua  en  nom i  representació  de  l'esmentat  Ajuntament,  en  ús  de  les  facultats  
atribuïdes en virtut de l'article 53.1 ")  del text  refós de la Llei municipal  i  de règim local de  
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Ambdues part es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per a formalitzar el present  
conveni i

EXPOSEN:
L'article 198.2 de la Llei 12/2009, de 1 O de juliol, d'Ensenyament, disposa que el Departament 
d'Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys  
en llars d'infants de titularitat de municipal.

D'acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d'Ensenyament, l'import que 
s'atorga és de 1.300 euros per alumne equivalent i curs.

Aquest  conveni  ha estat  aprovat  per  l'òrgan competent  de  la  corporació local,  tal  i  com es 
certifica en el document que s'annexa a aquest conveni.

EI capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret  
legislatiu  3/2002  de  24  de  desembre,  regula  les  subvencions  i  les  transferències  de  la 
Generalitat de Catalunya.

EI capítol II del títol IX de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions  públiques  de  Catalunya  regula  els  convenis  de  col·laboració  entre 
administracions públiques.

En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d'aquest conveni, mitjançant 
l'adopció de les següents

CLAUSULES:
PRIMERA.- L'objecte d'aquest conveni és atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Parets del 
Vallès destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d'ensenyament, per 
un import de 331.500,00 €. L'activitat que se subvenciona és l'escolarització corresponent al  
curs escolar  2011-2012, a raó de 1.300,00 euros per alumne equivalent,  amb el  límit  de la 
capacitat autoritzada, amb el següent detall:

Centre

08072759 Escola Bressol EI Gargot 
08063357 Llar d'infants EI Nou Cirerer 
08045446 EB La Cuna

Alumnes 
equivalents
95 
84 
82

Amb  límit 
capacitat
95 
78 
82

Import

123.500,00€ 
101.400,00€ 
106.600,00€
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SEGONA.-  L'aportació  del  Departament  d'Ensenyament  és  el  resultat  d'aplicar  el  mòdul  de 
1.300,00 euros  per  a  cada  alumne equivalent,  amb el  límit  de  la  capacitat  autoritzada.  La 
subvenció atorgada anirà a càrrec al crèdit EN0119 0/460000700/421 A/OOOO del pressupost 
de l'any 2012 prorrogat per a l'any 2013.

TERCERA.-  Per  al  pagament  de  la  subvenció  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  haurà  de 
trametre a la Direcció General de Centres Públics - Servei de Règim Econòmic i Administratiu de 
Centres Públics, abans del 30 d'abril de 2013, la documentació següent:

• Acord del ple de la Corporació Local pel qual s'accepta la subvenció.
• Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre la despesa de 

capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos 
percebuts pel servei prestat.

• Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per 
altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

L'import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, aïlladament o 
en  concurrència  amb  subvencions  d'altres  entitats  públiques  o  privades,  nacional  o 
internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

L'Ajuntament ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiària d'una 
subvenció,  mitjançant  la  presentació  de  les  declaracions  responsables  corresponents 
previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions.

QUARTA.- L'Ajuntament de Parets del Vallès se sotmet al  control  financer i  facilitarà tota la 
informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la 
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d'acord amb el que disposa l'article 92.2.h 
del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya i haurà de facilitar tota la informació  
requerida pels òrgans de control de l'Administració.

L'incompliment de l'objecte de la subvenció per causes directament imputables al beneficiari,  
així  com la resta de les causes previstes a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya i a l'article 37 de la Llei general de subvencions, podrà donar lloc a la 
revocació de la subvenció.

CINQUENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de 
desembre, i allò previst a la Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de novembre. EI control 
del compliment de l'objecte, les condicions i  la finalitat de les quantitats rebudes s'efectuarà  
d'acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei anteriorment esmentats.

SISENA.- La vigència d'aquest conveni és des de la data de la seva signatura i fins el 30 de 
novembre de 2013.

SETENA.- Són clàusules de resolució d'aquest conveni:
a) EI mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia per incompliment d'alguna de les parts. c) Les 
causes generals establertes per la legislació vigent.

VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i 
els efectes d'aquest conveni seran resoltes per la consellera d'Ensenyament. Contra els seus 
actes que posen fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu 
d'acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat exemplar i a  
un sol efecte en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Pel Departament d'Ensenyament Per l'Ajuntament de Parets del Vallès

Irene Rigau i Oliver Sergi Mingote Moreno

9. Aprovar, si correspon, el conveni per a l’establiment del sistema de finançament 
parcial del Consell Comarcal i els ajuntaments en relació amb el projecte “Posada en 
marxa  de  la  integració  de  les  vies  de  comunicació  en  l’entorn  natural  de  les 
municipalitats d’Amunorchi (fase II)” per als anys 2013-2015
Pren la paraula el  regidor de Cooperació,  el  senyor  Francesc Juzgado,  i  exposa que el 
projecte “Posada en marxa de la integració de les vies de comunicació en l’entorn natural de 
les municipalitats d’Amunorchi  (fase II)”  té  com a objectiu  contribuir  al  desenvolupament 
socioeconòmic de la zona nord del departament de  Chinandega mitjançant  l’obertura, el 
manteniment i la recuperació de la xarxa viària terciària i secundària de la zona. Comenta 
que Amunorchi és com una província per comparar-ho amb Espanya, parlen de Nicaragua i 
està constituïda per diferents municipis que estan molt separats dels nuclis grans urbans de 
Nicaragua.

El segon objectiu és incrementar l’inventari de maquinària d’Amunorchi que permeti prestar 
més i millors serveis a les sis alcaldies  associades, i per últim contribuir al descens de la 
vulnerabilitat en les comunicacions terrestres de les comunitats rurals. Tot això es fa a través 
del Consell Comarcal i és un projecte que ja es va iniciar al voltant de l'any 2000 i ara cal 
actualitzar-lo i renovar-lo novament.

Els nou municipis més el Consell Comarcal adherits al conveni realitzen una aportació anual 
durant el 2013-2014 i 2015, sense compromís evidentment, tot depèn de la justificació i de 
com va, en què Parets aporta 2.000 € anuals. Amb aquestes anualitats els projectes als 
quals ajuden a participar o cooperar al 2013 pugen a 149.000 €; al 2014  110.000 € i al 2015 
146.000 €, complementat per Amunorchi i pel govern de Nicaragua, que complementen la 
cooperació i col·laboració que es fa des del Vallès Oriental a través del Consell Comarcal.

Pren la paraula la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup 
vota a favor, i farà dues o tres apreciacions, que també les va fer en la comissió.

Lamenta que no s'hagi reunit la taula d'entitats, que sempre comentava les qüestions de 
cooperació. Aquest punt de l'ordre del dia, juntament amb que fa pocs dies va sortir publicat 
al Butlletí Oficial de la Província, que l'Ajuntament de Parets destinava 40.000 €, i no 2.000 € 
com s'ha dit, 20.000 € a una associació de Nicaragua i 20.000 € més a una associació del 
poble de Yubari que és una associació que es va constituir al febrer de l'any passat.

Es porta al Ple un conveni a signar per 2.000 € i per assignar 40.000 €, no sap exactament 
com s'ha fet, però en tot cas s'ha assabentat pel Butlletí Oficial de la Província. No lliga gaire 
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una cosa amb l'altra.

La senyora Martí indica que al seu grup li agradaria que les justificacions corresponents als 
40.000 € i 2.000 € siguin justificacions dels projectes que se subvencionen i en cap cas 
incloguin justificacions de viatges i desplaçaments a aquests països que s'ajuden amb les 
subvencions.

Pren la paraula el portaveu del grup de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup es 
repeteix una mica amb el grup del NOPP, ja que estan d'acord en aprovar el conveni i amb 
l'aportació de Parets al projecte, però de la mateixa manera li agradaria tenir una mica més 
de coneixement sobre què es fa amb les aportacions de 20.000 € que s'atorguen al Senegal 
i a San Francisco del Norte (Nicaragua), que no saben ni el projecte concret que és ni saben 
res, ni coneixen res, i es tracta d'aportacions de 20.000 €. Voldrien tenir més coneixement a 
part d'altres subvencions que s'atorguen a entitats de recent creació. CiU vota a favor.

Intervé el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i explica que es porta al Ple el conveni amb 
Amunorchi perquè és un conveni subscrit entre diferents municipis i el Consell Comarcal i 
per què és l'òrgan competent per aprovar el conveni.

Respecte a les altres subvencions de les quals es van assabentar a través del Butlletí Oficial 
de la Província, explica que quan parlaven de les al·legacions que s'han desestimat vostès 
proposaven les subvencions a les entitats i tot aquest tema. Això és un clar exemple del que 
aquest any han cregut que no ha de funcionar, perquè són subvencions finalistes i quan es 
tracta d'aquestes subvencions s'ha de donar i va explicar el motiu. No es va convocar la 
taula de cooperació al 2012, perquè totes les subvencions eren finalistes. Es van aprovar al 
pressupost de 2012 i el que s'ha fet durant el 2012 és executar el pressupost. S'adjudiquen 
les  subvencions  sempre evidentment  amb la  prèvia  justificació.  Per  començar  a  abonar 
subvencions al 2012 s'ha d'haver justificat la subvenció de 2011. Tampoc es dóna el 100% 
de la subvenció, com a màxim i ha estat menor en el dos casos exposats de Nicaragua i 
Senegal,  s'atorga  un  80% i  quan  es  justifica  el  80% es  dóna  l'altre  20%,  que  s'ha  de 
justificar. Ho fan amb transparència.

No  hi  ha  cap problema en facilitar  informació.  Es  tracta  en  una  Comissió  Informativa  i 
ensenyen els projectes. Evidentment els grups sense anar a la Comissió Informativa tenen 
tot el dret a demanar i veure les justificacions, les quals estan al Departament d'Hisenda, i la 
interventora les ensenyarà.

En el cas del Senegal les aportacions s'atorgaven al 2012-2013 a través del Fons Català de 
Cooperació. L'Ajuntament feia l'aportació al Fons Català de Cooperació el qual justifica la 
subvenció atorgada. Puntualitza que ni l'alcalde ni el regidor actual han viatjat a Nicaragua ni 
al Senegal.

Tal com va explicar en la Comissió Informativa, l'equip de govern té la voluntat que la taula 
de cooperació sigui una taula vàlida,  que no tingui convidats de pedra,  a altres ONG o 
entitats que demanen per cooperació. Per això s'estan adaptant els estatuts de la taula de 
cooperació, per donar-li  enguany una mica més de valor i  que si  venen algunes entitats 
evidentment es tingui algun import i que la taula de cooperació decideixi si es pot concedir, si 
el projecte es decideix subvencionar i la quantitat dintre del paquet en el pressupost destinat 
per això. Afegeix que la subvenció és nominal per a Nicaragua i Senegal.

La  portaveu  del  grup  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  indica  que  el  seu  grup  demana  els 
justificants de les subvencions, i el regidor de Cooperació ha dit que no hi ha cap problema, 
però recorda que el seu grup ha demanat justificacions del pressupost de 2011, que encara 
no han rebut. Algunes peticions fa un any que les han demanat relatives a altres temes de 
cooperació que encara no han rebut. Espera rebre-les i estan convençuts que si demanen 
les justificacions d'aquestes subvencions també les rebran.

El regidor de Cooperació referent als projectes dels 20.000 € ha dit que tenen continuïtat. 
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Una de les associacions a les quals se li atorga 20.000 € es va constituir al febrer del mes 
passat. No sap si té continuïtat o no.

El  NOPP ha  dit  que  en  les  justificacions  li  agradaria  que  no  s'incloguessin  imports  de 
viatges,  però no ha parlat ni  d'alcaldes ni  de regidors. Si l'alcalde i  el  regidor hi  viatgen 
segurament  va  en  partides  diferents  a  aquestes.  Creu  que  als  integrants  d'aquestes 
associacions no s'hauria d'admetre que justifiquessin viatges a càrrec de les subvencions. El 
regidor de Cooperació ha tergiversat les seves paraules,  ja que ella en cap moment ha 
parlat ni de l'alcalde, ni del regidor, els quals no han viatjat, i repeteix que suposa que si ho 
fessin no anirien a càrrec d'aquestes partides.

El regidor de Cooperació, el senyor Juzgado, manifesta que la seva idea no és tergiversar, 
sinó aclarir, perquè com a vegades aquestes qüestions queden en l'aire, després sí que es 
poden tergiversar fora de la sessió plenària. Volia deixar clar que l'alcalde i el regidor de 
Cooperació no han viatjat a cap dels dos països, vagin a la partida que vagin, que d'altra 
banda no seria descabellat si un dia l'Ajuntament ha d'anar-hi, amb la figura de l'alcalde o 
del regidor o amb d'altres figures que es decideixi en un moment donat per fer un seguiment 
de la cooperació que porten a terme.

Reitera que no ha volgut tergiversar les paraules. L'ha entesa, però volia deixar clar que 
actualment ni l'alcalde ni el regidor han fet cap viatge a cap dels dos països.

Pren la paraula la presidència, i més enllà de les puntualitzacions expressades, aquest és un 
projecte de suma entre diferents municipis de la comarca, que amb tota seguretat i  una 
vegada s'examina el projecte un es dóna compte que no es podria impulsar des d'un sol 
municipi, perquè té un cost important. Aquest projecte és com el que es va portar a terme 
amb  el  cadastre  en  el  seu  dia,  que  dóna  la  possibilitat  que  els  esmentats  països  es 
desenvolupin i s'ha de donar més la canya de pescar, que no el peix. Entén que tothom hi 
està d'acord i així es visualitza amb l'aprovació per unanimitat.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets
Atès  que  ja  fa  anys  que  l'ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  conjuntament  amb  d'altres  
municipis del Vallès Oriental, col·labora amb la zona del nord de Chinandega (Nicaragua).

Atès que aquest treball continu i en xarxa s'ha reforçat amb la constitució de la Asociación  
de Municipios del Norte de Chinandega (Nicaragua)”, la qual té com a finalitats, afavorir el  
desenvolupament dels municipis d'aquesta zona de forma integral mitjançant l'ús sostenible  
dels recursos naturals, contribuint a disminuir els nivells de pobresa amb la implementació  
d'alternatives econòmiques i la millora dels recursos bàsics.

Atès que els ajuntaments de la comarca que participen en aquest projecte són els següents:  
Bigues  i  Riells,  Canovelles,  Granollers,  La  Llagosta,  Martorelles,  Mollet  del  Vallès,  
Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campcentelles. 

Atès que es vol continuar donant suport al projecte presentat per l'entitat que col·labora a la  
zona, Pau i Solidaritat “Posada en marxa de la integració de les vies de comunicació en  
l'entorn natural de les municipalitats d'Amunorchi”.

Atès que aquest projecte estarà finançat entre els ajuntaments del Vallès Oriental esmentats  
anteriorment,  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental,  la  Diputació  de  Barcelona  i  els  
ajuntament nicaragüencs que conformen l'entitat Amunorchi.

Fonaments de dret
Vist  que  l'article  108.3  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  les  
administracions  públiques  de  Catalunya  estableix  que  les  administracions  públiques  de  
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb  
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els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit  de les 
competències  respectives  i  per  a  la  consecució  de  finalitats  d'interès  comú.
Vist l'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat  
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, que estableix la possibilitat que es formalitzin  
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d'interès públic.

Vist l’informe dels serveis jurídics municipals obrant a l'expedient administratiu.

Atès allò que disposen els articles 52.2 i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de  
règim local de Catalunya.

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

1. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntament de  
la comarca i l'”Asociación de Municipios del Norte de Chinadega (Nicaragua)” per la “Posada  
en  marxa de  la  integració  de  les  vies  de  comunicació  en  l'entorn  de  les  municipalitats  
d'Amunorchi (fase II)” per als anys 2013-2015.

2.  Facultar  l’alcalde  president  de  la  corporació  perquè  procedeixi  a  la  signatura  dels  
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.

3. Notificar la present resolució als interessats així com comunicar-ho a l’àrea de serveis  
econòmics als efectes oportuns.

Annex
REUNITS

D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel secretari 
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.

D’altra part, el senyor Joan Vila i Massagué, alcalde de Bigues i Riells, assistit pel secretari 
de la corporació, el senyor Ferran Gutiérrez i Marín.

D’altra part, el senyor/la senyora  ______________, regidor/a de l’Àrea ________________ 
de l’Ajuntament de Canovelles, assistit pel secretari de la corporació, el senyor Josep 
Berdagué i Pujol.

D’altra part, el senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde de Granollers, assistit per la secretària 
de la corporació, la senyora Maria Àngels Badia i Busquets.

D’altra part, el senyor Albert López Rodríguez, alcalde de la Llagosta, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Teresa Valldeoriola i Ferrerons.

D’altra part, el senyor Romuald Velasco López, alcalde de Martorelles, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Montserrat Torrents Pedragosa.

D’altra part, el senyor Josep Monràs Galindo, alcalde de Mollet del Vallès, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Alícia Puig Romagosa.

D’altra part, el senyor José Antonio Montero Domínguez, alcalde de Montornès del Vallès, 
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Julia Cid Barrio.

D’altra part, el senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde de Parets del Vallès, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Enric Acero Casas.

D’altra part, la senyora Montserrat Sanmartí i Pratginestós, alcaldessa de Sant Fost de 
Campsentelles, assistida pel secretari de la corporació, el senyor Artur Obach i Martínez.
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I d’altra part, el senyor/ la senyora ___________________   , president/a de la “Asociación 
de Municipios del Norte de Chinandega (Amunorchi). 

INTERVENEN

El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 
(BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003).

Els alcaldes i l’alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El/La senyor/a president/a de la “Asociación de Municipios del Norte de Chinandega 
(Amunorchi), associació constituïda mitjançant escriptura pública núm. 2 autoritzada per la 
notària senyora Juana Margarita Ortega Sosa el 17 de gener de 2001, en virtut de l’article 
26.e) dels estatuts de l’associació, els quals estableixen que la Presidència, sens perjudici 
dels poders que l’associació confereix a través de la Junta Directiva, tindrà la representació 
judicial i extrajudicial de l’associació amb facultats d’apoderat general de l’administració. Així 
mateix, l’article 25 d’aquests estatuts preveu que el president de la Junta Directiva és també 
president de l’associació i representant legal amb facultats d’apoderat general de 
l’administració. 

El regidor/la regidora per ___________________. 

Els secretaris i les secretàries també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, 
i

MANIFESTEN

I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental –d’ara endavant el CONSELL COMARCAL- i 
diversos ajuntaments de la comarca col·laboren des de l’any 2000 amb la zona nord de 
Chinandega, Nicaragua, mitjançant l’execució de projectes de cooperació.

II. Que l’Asociación de Municipios del Norte de Chinandega, d’ara en endavant 
AMUNORCHI, té com a finalitats, d’acord amb l’article 3 dels seus estatuts, afavorir el 
desenvolupament dels municipis d’aquesta zona de forma integral mitjançant l’ús 
sostenible dels recursos naturals, contribuint a disminuir els nivells de pobresa amb la 
implementació d’alternatives econòmiques i la millora dels recursos bàsics, la legalització 
de les terres, el suport de la participació ciutadana, la coordinació interinstitucional i 
organismes no governamentals a través de l’enfortiment de l’associació i els seus 
associats a nivell local, amb la perspectiva d’aconseguir un desenvolupament equitatiu 
dels municipis.
 
Així mateix, l’article 4 dels seus estatuts preveu que d’acord amb les finalitats que 
estableix la clàusula tercera de l’escriptura constitutiva, l’Associació té, entre d’altres, les 
finalitats i objectius següents: 
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(...)
− Promoure el desenvolupament integral i sostenible dels municipis de la zona nord del 

departament de Chinandega. 
− Representar als municipis de la zona nord del departament de Chinandega en les 

seves gestions davant del govern nacional, organismes nacionals i internacionals. 
− Impulsar accions que tendeixin a disminuir la fractura entre el nivell de 

desenvolupament dels municipis membres. 
− Promoure la cooperació d’entitats i personalitats, nacionals i estrangeres, per a la 

consecució dels fins de l’associació. 
(...)

III. Que el 17 de maig de 2011, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments de 
l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Canovelles, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Mollet del 
Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i la Llagosta 
vam formalitzar un conveni que tenia per objecte l’establiment del sistema de 
finançament del projecte “Posada en marxa de la integració de les vies de comunicació 
en l’entorn natural de les municipalitats d’Amunorchi, a la zona de Chinandega, per als 
anys 2010 i 2011. 

IV. Que el 10 d’octubre de 2012, el CONSELL COMARCAL ha aprovat diversos decrets de 
Presidència amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Granollers, la Llagosta, 
Martorelles, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de 
Campsentelles, d’ara endavant els AJUNTAMENTS, que aproven el contingut i la 
signatura dels convenis que tenen per objecte la continuació del projecte per a la posada 
en marxa de la integració de les vies de comunicació en l’entorn natural de les 
municipalitats d’Amunorchi per a l’any 2012, d’execució de l’acció relativa a un mur 
perimetral en la zona.

V. Que l’11 d’octubre de 2012 AMUNORCHI ha lliurat al Consell Comarcal el projecte i les 
accions a dur a terme per al període 2013-2015, per al projecte “Posada en marxa de la 
integració de les vies de comunicació en l’entorn natural de les municipalitats 
d’Amunorchi (fase II)”.

VI. Que el CONSELL COMARCAL i els AJUNTAMENTS estem interessats, pels anys 2013-
2015, en la continuació de l’execució del projecte “Posada en marxa de la integració de 
les vies de comunicació en l’entorn natural de les municipalitats d’Amunorchi (fase II)” 
que permeti contribuir al descens de la vulnerabilitat en les comunicacions terrestres de 
les comunitats rurals, contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la zona mitjançant 
l’obertura, el manteniment i la recuperació de la xarxa viària terciària i secundària de la 
zona i l’adquisició de maquinària que permeti més i millor serveis a les sis alcaldies 
associades.

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat per a 
establir un conveni de col·laboració, que subjecten als següents

PACTES

Primer. Objecte

Aquest conveni té per objecte: 

a) L’establiment del sistema de finançament parcial del CONSELL COMARCAL i els 
AJUNTAMENTS en relació amb el projecte “Posada en marxa de la integració de les vies 
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de comunicació en l’entorn natural de les municipalitats d’Amunorchi (fase II)”  per als 
anys 2013-2015.

b) La regulació de les condicions d’atorgament d’una subvenció per part del Consell 
Comarcal a AMUNORCHI, per a l’execució del projecte “Posada en marxa de la 
integració de les vies de comunicació en l’entorn natural de les municipalitats 
d’Amunorchi (fase II)” per als anys 2013-2015.

Segon. Projecte i pressupost

1. El projecte “Posada en marxa de la integració de les vies de comunicació en l’entorn 
natural de les municipalitats d’Amunorchi”  (fase II) per als anys 2013-2015” té els 
objectius següents: 

a) Contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la zona nord del departament de 
Chinandega mitjançant l’obertura, manteniment i recuperació de la xarxa viària 
terciària i secundària de la zona. 

b) Incrementar l’inventari de maquinària d’Amunorchi que permeti prestar més i millors 
serveis a les sis alcaldies associades. 

c) Contribuir al descens de la vulnerabilitat en les comunicacions terrestres de les 
comunitats rurals. 

2. El pressupost total d’aquest projecte per al període 2013-2015 és de quatre-cents sis mil 
quatre-cents disset euros amb setanta-cinc cèntims (406.417,75 €). El pressupostos 
anuals són els següents:

- Any 2013: 149.937,42 €
- Any 2014: 110.404,76 €
- Any 2015: 146.075,57 €

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL 

El CONSELL COMARCAL s’obliga a:

a) Administrar les aportacions dels AJUNTAMENTS i la pròpia i retre’n comptes a la 
Comissió de seguiment. En aquest sentit, actua com a recaptador de les aportacions dels 
AJUNTAMENTS i és qui atorga l’ajut a l’entitat gestora del projecte.  

b) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.

c) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

Quart. Obligacions dels AJUNTAMENTS  

Per raó d’aquest conveni els AJUNTAMENTS s’obliguen a:

a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries corresponents a la seva 
aportació al projecte i acreditar aquesta circumstància amb un certificat, si és el cas. 

b) Pagar al CONSELL COMARCAL l’import de l’aportació que destini d’acord amb el règim 
econòmic que preveu aquest conveni, si és el cas. 
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c) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni. 

d) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Cinquè. Obligacions d’AMUNORCHI 

Per raó d’aquest conveni AMUNORCHI s’obliga a: 

a) Aportar la part de finançament del projecte que li correspon. 
b) Executar el projecte. 
c) Portar a terme la supervisió tècnica del projecte. 
d) Destinar els imports atorgats a les finalitats previstes. 
e) Justificar la subvenció.
f) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Sisè. Finançament 

1. El CONSELL COMARCAL i els AJUNTAMENTS financen parcialment el projecte amb les 
aportacions següents: 

ENTITAT 
Aportació 
any 2013

Previsió 
aportació 
any 2014

Previsió 
aportació 
any 2015

Consell Comarcal 2.657,00 € 2.657,00 € 2.657,00 €

Aj. Bigues i Riells 1.334,75 € 1.334,75 € 1.334,75 €

Aj. Canovelles 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Aj. Granollers 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Aj. La Llagosta 1.450,00 € 1.450,00 € 1.450,00 €

Aj. Martorelles 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €

Aj. Mollet del Vallès 2.350,00 € 2.350,00 € 2.350,00 €

Aj. Montornès del Vallès 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Aj. Parets del Vallès 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Aj. Sant Fost de Campsentelles 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

TOTAL 19.091,75 € 19.091,75€ 19.091,75 €

La previsió de l’aportació dels anys 2014 i 2015 no vincula ni genera cap obligació per 
part del CONSELL COMARCAL i els AJUNTAMENTS i en tot cas queda condicionada a 
l’acord posterior dels òrgans competents d’aquestes entitats que n’aprovi el seu import. 
En aquest sentit, la previsió de l’aportació dels anys 2014 i 2015 no genera cap dret a 
AMUNORCHI i aquest no pot reclamar res per cap concepte com ara l’import d’aquestes 
aportacions ni eventuals indemnitzacions.  

2. Per a les anualitats successives de vigència d’aquest conveni, és a dir per a l’any 2014 i 
2015, abans del 15 de desembre del 2013 i del 15 de desembre de 2014 respectivament, 
l’AJUNTAMENT ha de notificar o certificar al CONSELL COMARCAL l’acord de l’òrgan de 
govern competent en el qual consti l’import de l’aportació de la següent anualitat. En el 
cas que l’AJUNTAMENT decidís no fer cap aportació ho ha de notificar al CONSELL 
COMARCAL en aquest mateix termini. 

3. AMUNORCHI aporta vuitanta-vuit mil set-cents setanta-set euros amb trenta-quatre 
cèntims (88.777,34 €) per al desenvolupament del projecte.
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4. El CONSELL COMARCAL aportarà a AMUNORCHI l’aportació pròpia i la dels 
AJUNTAMENTS, d’acord amb règim econòmic que preveu aquest conveni. 

5. L’aportació de les parts d’aquest conveni no cobreix la previsió de cost de la totalitat del 
projecte. En aquest sentit, les parts es comprometen a buscar altres vies de finançament 
per a l'execució del projecte configurant-se aquesta obligació com a una obligació de 
mitjans però no pas de resultat. 

Setè. Justificació

1. Per a la correcta justificació del Projecte, AMUNORCHI ha d’imputar les despeses 
generades en el període d’execució entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 
2015 i remetre al CONSELL COMARCAL la documentació justificativa de la despesa 
efectuada referent a les accions subvencionades.  

2. Els terminis màxims per a la remissió de la documentació justificativa de les accions 
subvencionades són les següents: 

a) Fins al 31 de gener de 2014 per a les accions del 2013. 
b) Fins al 30 de gener de 2015 per a les accions del 2014, en el cas que hi hagi 

finançament del CONSELL COMARCAL i els AJUNTAMENTS. 
c) Fins al 29 de gener de 2016 per a les accions del 2015, en el cas que hi hagi 

finançament del CONSELL COMARCAL i els AJUNTAMENTS. 

3. Per a la correcta justificació de les despeses, AMUNORCHI ha de presentar al registre 
general d’entrades del CONSELL COMARCAL la documentació justificativa i un formulari 
on consti la relació d’obligacions reconegudes, d’acord amb el model següent:

“Número de justificació ___ : data __________

NUMERO 
FACTURA

DATA DESCRIPCIÓ 
DESPESA

CREDITOR IDENTIFICACIÓ CORDOBAS CANVI DÓLAR CANVI EUROS 

Declaració jurada: 

- La quantia de l’aportació efectuada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
conjuntament amb les altres fonts de finançament, no supera el cost total de 
l’actuació.

- Amunorchi tindrà arxivats els documents originals justificatius de les obligacions 
referides, així com dels ingressos que financen l’actuació, els quals seran 
conservats per un període no inferior a 6 anys.

- En els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclós 
l’IVA deduïble.”

4. En cas que el total d’aportacions superi el 100 % del seu cost de realització del 
PROJECTE o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic del CONSELL COMARCAL i dels AJUNTAMENTS i 
quedarà ajustat a la baixa  en la proporció que correspongui a la reducció operada.

5. En cas de no conformitat d’alguna de les justificacions per causa de defectes formals o 
materials, el CONSELL COMARCAL trametrà a AMUNORCHI en el termini de 60 dies de 

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                            42
www.parets.cat                   



Secretaria General
la seva recepció, un escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent 
necessari retornar la documentació de justificació original.

Vuitè. Pagament

1. Els AJUNTAMENTS abonen els imports de cada anualitat en el compte corrent número 
2013.0046.82.0200998227 del CONSELL COMARCAL, abans del 15 de gener de l’any al 
que faci referència l’aportació. 

2. El CONSELL COMARCAL procedeix al pagament de la subvenció a AMUNORCHI en els 
termes següents: 

a) Per a les accions a desenvolupar a l’any 2013: un primer pagament de catorze mil 
euros (14.000 €) abans del 15 de febrer de 2013 sempre i quan el CONSELL 
COMARCAL hagi rebut prèviament les aportacions dels AJUNTAMENTS.  La resta 
fins al total subvencionat per a l’any 2013 es portarà a terme mitjançant reposició de 
la justificació. 

b) Pel cas que hi hagi finançament del CONSELL COMARCAL i els AJUNTAMENTS per 
a l’any 2014: un primer pagament abans del 15 de febrer de 2014 que equivaldrà al 
75% de l’import que financin aquestes entitats per aquell any. La resta fins al total 
subvencionat per a l’any 2014 es portarà a terme mitjançant reposició de la 
justificació. 

c) Pel cas que hi hagi finançament del CONSELL COMARCAL i els AJUNTAMENTS per 
a l’any 2015: un primer pagament abans del 15 de febrer de 2015 que equivaldrà al 
75% de l’import que financin aquestes entitats per aquell any. La resta fins al total 
subvencionat per a l’any 2015 es portarà a terme mitjançant reposició de la 
justificació. 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan els AJUNTAMENTS siguin deutors del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni.

4. En qualsevol cas, el pagament de la subvenció i els terminis en què es facin efectius, si 
és el cas, resten condicionats a la recepció prèvia per part del CONSELL COMARCAL de 
les aportacions efectives dels AJUNTAMENTS i de la pròpia tresoreria del CONSELL 
COMARCAL. 

Novè. Comissió de seguiment

Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni amb l’objecte de fer el seguiment dels 
projecte relacionat al pacte primer i fer totes aquelles altres funcions que preveu aquest 
conveni, integrada pel president del CONSELL COMARCAL, o persona en qui delegui, que la 
presideix, i un representant de cada un dels ajuntaments. 

Desè. Vigència

Aquest conveni entra en vigor el dia de la signatura per la última de les entitats i té efectes 
fins el correcte compliment del seu objecte. En qualsevol cas, el termini màxim per al 
compliment del seu objecte fineix el 31 de desembre de 2015, sens perjudici de l’acció de 
justificació de la subvenció. 
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Onzè. Adhesió d’altres ajuntaments 

Els altres ajuntaments de la comarca poden participar en el finançament del projecte 
mitjançant la signatura de conveni amb el Consell Comarcal. 

Dotzè. Causes d’extinció

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts.
b) El compliment del termini establert en el conveni.
c) L’incompliment de les obligacions que preveu aquest conveni per part d’AMUNORCHI. 
d) La manca de finançament del projecte que n’impossibiliti la seva execució. No obstant 

això, el conveni pot continuar vigent en el cas que el finançament existent permetés 
una execució parcial del projecte a judici de la Comissió de seguiment. 

e) La denúncia unilateral del conveni amb dos mesos d’antelació per part d’AMUNORCHI. 
f) La denúncia unilateral del conveni amb dos mesos d’antelació per part del CONSELL 

COMARCAL. 
g) La denúncia unilateral del conveni amb dos mesos d’antelació per part de qualsevol dels 

ajuntaments. En aquest cas, la denúncia del conveni feta per un o més ajuntaments no 
suposa la resolució del conveni per a les parts que no l’han denunciat, el qual continuarà 
vigent per a tots ells i a tots els efectes. 

h) La impossibilitat del compliment de l’objecte del conveni. 

Tretzè. Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Les parts, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
10.  Acordar,  si  procedeix,  en aplicació del  Decret  149/1988,  de 28 d’abril,  sobre el 
règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, l’aprovació provisional de la 
modificació de l'Ordenança fiscal número 18  de la Taxa pel subministrament d’aigua 
de  l’exercici  de  2013,  amb  els  preus  aprovats  per  la  Comissió  de  preus  de  la 
Generalitat de Catalunya
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i llegeix la proposta d'acord relativa 
a acordar, en aplicació del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels 
preus autoritzats i comunicats, l’aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal 
número 18 de la Taxa pel subministrament d’aigua de l’exercici  de 2013,  amb els preus 
aprovats per la Comissió de preus de la Generalitat de Catalunya.

Tal com es va comentar a la Comissió Informativa, la voluntat de l'equip de govern és no 
aplicar la pujada. En tot cas si estaven obligats com al final estaran obligats a passar-la pel 
Ple i aprovar-la, perquè no poden estar sense preus, ja que sinó els aplicaran de fet, però 
intentaran minimitzar al màxim l'increment.

Les  taules  comparatives  facilitades  als  partits  de  la  corporació,  són  les  tarifes  que 
s'aprovaran avui.
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L'equip de govern a través de l'empresa concessionària CASSA han fet palès de minimitzar 
al màxim la compra d'aigua amb els preus que s'aplicaven i intentar utilitzar el màxim dintre 
del permès, per no posar amb crisi l'aigua que té el municipi al subsòl amb els pous propis.  
L'equilibri està al voltant d'aproximadament uns 60% d'utilització d'aigües del Ter Llobregat i 
al voltant del 40% dels pous del municipi,  que s'incorporen a la xarxa i que ha ajudat a 
minimitzar l'import.

Recorda  que  quan  es  va  començar  a  parlar  del  tema,  es  va  dir  que  es  podien  donar 
increments del 30% o 40% sobre la tarifa actual.

El consum mitjà està al voltant d'un 50% dels consumidors dels comptadors del poble amb 
23 m3 trimestrals, que representa un 0,79 € d'increment al mes, o sigui 2,3 € al trimestre. No 
vol minimitzar l'impacte que aquest fet té, ni la disconformitat que l'equip de govern té amb 
l'aprovació de tarifes, al voltant del 50% del comptadors urbans.

El senyor Juzgado continua explicant que s'incorpora per equiparar-ho amb els trams que 
Aigües Ter Llobregat els gira a través del cànon de l'aigua. Hi ha un quart tram que ja els 
apliquen, creu que des de setembre de l'any passat o com a mínim de finals de l'any passat i 
el que es fa amb aquesta tarifa és crear un quart tram pel tema del cànon. També es va  
debatre i comentar en la Comissió Informativa i en la Junta de Portaveus.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que és molt preocupant 
l'increment de l'aigua, perquè se suma als altres serveis que els ciutadans tenen a casa i 
que  és  molt  difícil  de  prescindir-ne,  que  en  aquests  moments  s'està  convertint  en  una 
pressió fortíssima cap a totes les famílies els increments de l'aigua, de la llum, del gas, etc. 

Avui comenten el de l'aigua, que certament el preu era més suportable, però també ara amb 
aquest  increment es disparen els rebuts d'una manera increïble i  l'aigua és una primera 
necessitat, potser fins i tot més que la dels altres serveis. És molt preocupant que en uns 
moments en què els sous de la gent estan disminuint,  alguns ni tan sols tenen sou, els 
serveis incrementin percentatges que són absolutament inassumibles, com el cas que deia 
el senyor Juzgado, que si la major part dels comptadors estan en un consum de 23 m3, que 
és un consum bastant justet, és un increment del rebut al voltant de l'11% i si pugen una 
mica més que molta gent també està en la segona franja. Un consum de 23 m3, deia de 
guerra, però si hi ha criatures a les cases, l'esmentat consum el supera i passa a l'altra 
franja, i són increments del 12%. Ja no diu que siguin consum més alts per les raons que 
siguin, però consideren que els increments són molt forts i difícils de suportar. 

Per les economies municipals entén que el tema de l'aigua està regulat i intervé la Comissió 
de Preus i que hi ha molts factors com que l'aigua en alta per les raons que siguin s'ha pujat 
molt i el fet que gaudeixin de l'aigua de les reserves municipals ajuda a pal·liar l'increment, 
però en qualsevol cas la garrotada hi és i és molt difícil d'assumir per les famílies.

El NOPP entén tot el que s'ha explicat, però no ho comparteix perquè és molt difícil que la 
gent pugui suportar l'increment, per això vota en contra.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i agraeix al regidor d'Hisenda l'extensa 
explicació  i  l'històric  de  tot  plegat.  Si  hagués  tirat  una  mica  més  enrere  potser  també 
s'explicarien més coses.

CiU lamenta l'augment, perquè en el moment actual com deia abans la senyora Martí, més 
increments de serveis bàsics es fa difícil de suportar. S'ha d'agrair en el fons que a Parets es 
pugui atenuar amb el tema dels percentatges en un 40% 60% entre pous i aigües del Ter 
Llobregat.

El seu grup s'absté,  atès que els  preus estan aprovats per la  Comissió de Preus de la 
Generalitat.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que ja s'ha fet cinc cèntims 
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de la problemàtica que hi ha. La realitat és que això no es pot aprovar. L'equip de govern 
està totalment en desacord amb el tema, i si ho aproven és perquè això passa perquè com 
ha dit el senyor Juzgado, que és un procediment i s'ha d'aprovar, però això comença a ser 
un escàndol,  és inaguantable, el 70% per una banda, un 13%, s'aplica un vint-i-pico per 
cent, perquè al final és això. Per a una família mitjana de quatre membres, aproximadament, 
s'incrementaria un 22,4%. És un percentatge altíssim. Clar que després es tradueix gairebé 
en un euro, però un euro d'aquí i un euro d'allà, arriba un moment que s'escanyen.

L'aigua és un bé bàsic, arriba un moment que un s'ha de plantar. Evidentment ICV no pot 
donar suport al canvi d'ordenança, i demana que entenent que l'equip de govern en la Junta 
de Portaveus els va comunicar que el tema pot anar a pitjor encara, s'ha de fer un treball 
conjunt, si potser, a fi que el 40% 60%, que és el que pot fer variar una mica els increments 
de tal manera que es pugui tirar d'aigua de pou, o sigui d'aigua pròpia i intentar, cosa que no 
poden fer altres municipis, regular els augments, s'ha de treballar. Per l'exposat ICV vota en 
contra.

El regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, manifesta que des del començament ha expressat 
la disconformitat de l'equip de govern amb aquest tema, però no entrarà en la discussió dels 
percentatges,  ja  que  és  una  imposició  i  encara  i  la  disconformitat  del  PSC,  com estan 
governant hauran de votar a favor, però sí que estan totalment a favor amb les exposicions 
de la resta de forces polítiques.

Des de Parets sols no es mourà, però creu que a través d'ells poden fer arribar als seus 
partits aquest problema com d'altres, com el dels desnonaments, que estan a altres nivells i 
al Parlament. També aprofita per dir el tema dels bancs. des de Parets no podran fer que el 
banc pagui la plusvàlua, però sí transmetre als seus partits que ho debatin al Congrés dels 
Diputats a Madrid o al Parlament de Catalunya i que intentin avançar en aquesta línia.

A l'agost l'equip de govern va plantejar una al·legació, en què demanava que s'aturessin tots 
i veure de quina manera es podien trobar altres fórmules, que no fossin tan dures com la 
privatització d'un servei que és d'un bé escàs i natural com l'aigua. Com deia la portaveu del 
NOPP, no se'ls va escoltar, però bé no s'ha de tirar la tovallola perquè com lamentablement 
és un primer pas, i lamentablement el futur que s'escolta no és millor que el present que 
viuen i pateixen, potser han de treballar-hi, però han de treballar dintre de cadascun del seu 
partit per intentar que el tema s'elevi a d'altres llocs, en què realment es prenguin aquestes 
decisions. El vot del PSC és a favor.

La portaveu del NOPP, la senyora Martí, indica que han comentat el tema dels increments 
dels  consums,  però  tota  la  resta  de  l'ordenança  també  s'incrementa  fortament,  les 
connexions i els comptadors nous. Els imports són molt elevats, no només el m3.

D'altra banda, una família o una persona pot viure probablement millor sense llum i sense 
gas, però sense aigua segur que no pot viure. 

Explica que abans Parets tenia un servei d'aigües municipal i es va adjudicar el servei i per 
la importància que té, perquè sense aigua no es pot viure, creu que l'adjudicació va ser un 
error, ja que sinó s'hagués fet probablement ara el tema es podria matisar molt més i fa la 
reflexió que potser algun dia es pot pensar en la possibilitat de rescatar la concessió, perquè 
el servei d'aigua és un servei, que si és municipal permet molt joc i és un dels serveis més 
social que hi ha, i amb això no vol que es malinterpreti i que es pensi que el NOPP defensa 
la munipalització de tots els serveis, ja que hi ha serveis que són de molt difícil gestió com la 
recollida d'escombraries, que està molt bé que s'hagi adjudicat el servei i que hi hagi un 
concessionari, però el servei d'aigües és un servei primari, que ha de cobrir unes necessitats 
i  que pràcticament estaria  en la  línia d'un servei social.  No sap si  un dia no hauran de 
reflexionar sobre el fet de rescatar-lo i tornar-lo a convertir en un servei municipal.

La presidència pren la paraula i manifesta que és lamentable que en un tema com l'aigua 
passi el que està passant i els escenaris de noves formes jurídiques administratives que es 
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puguin adoptar creu que no ha de tancar cap possibilitat, el que passa és que han d'ubicar el 
problema real on està i el problema real, encara que l'Ajuntament ho gestioni, vindrà d'on 
vindrà que és l'aigua en alta. El municipi és deficitari d'aigua, encara que tenen la gran sort 
com es deia  abans,  que  Parets  tingui  pous  i  uns  recursos hídrids  que  no  tenen  altres 
municipis, però aquest fet l'únic que farà és amortir d'una manera petita els grans increments 
de proveir d'aigua el municipi des de l'embassament de Sau Susqueda i tot el que significa 
portar l'aigua des de la planta potabilitzadora de Cardedeu.

Han de ser  realistes,  i  tal  com es  va comentar  a  la  Junta  de  Portaveus  és  bo que  la 
ciutadania sàpiga d'aquest problema, el qual anirà a pitjor. El PSC accepta la proposta del 
grup d'ICV sobre parlar, debatre i buscar fórmules, però buscant aquest punt de realisme 
només servirà per amortir els increments del 40%, 50%, 60% i 70%. Amb el cànon es fa 
insostenible qualsevol tipus de mesura que es pugui prendre a nivell municipal. Aquí sí que 
s'ha de fer una reflexió i més enllà del tema de la munipalització que no està gens en contra 
que molts àmbits pugui ser així, és l'error més important que ha comès mai la Generalitat, la 
privatització d'Aigües Ter Llobregat. 1.000.000.000 €.

Reitera que és la privatització més important que s'ha fet mai a la història de Catalunya, fet 
que genera que hi hagi un operador privat que aplica els increments. Ho explica perquè 
abans se n'ha parlat, i el portaveu del PSC ha proposat que el tema es traslladi a altres 
estaments per buscar solucions. Alguns ja han portat solucions a altres estaments. Aquest 
matí hi ha hagut una proposta, una moció parlamentària del PSC que instava al govern a 
deixar sense efecte la privatització d'Aigües Ter Llobregat, un és el Cadí i l'altre l'Ecoparc, i 
ha estat tombada amb els vots en contra de CiU i ERC.

Han de ser conscients de la realitat actual i amb aquesta realitat han de saber si es creu en 
el model públic o es creu més en el model privat, en qualsevol cas Parets sí que és cert que 
té un percentatge d'increment menor en les tarifes, per les possibilitats dels subsòl, però 
com feia referència el regidor d'ICV, han de saber d'on venen i el que s'està fent, i el que 
s'ha fet és la privatització més important que s'ha fet mai a la història de la Generalitat, és a 
dir 1.000.000.000 €. A vegades també parlen d'empreses i de fer país, i s'ha adjudicat a 
Acciona Valladolid. S'ha de situar tot en el seu context i aquesta és la realitat en què es 
troben, en aquest país moltes vegades es parla de cara a la ciutadania d'una manera i en 
canvi les votacions que hi ha al Parlament són d'una altra.

La presidència volia fer palesa la realitat, perquè ubicar en stand by aquesta privatització 
faria  que  tornès  a  resorgir  ATLL i  probablement  es  tornarien  a  valorar  els  increments 
salvatges que ha tingut l'aigua i que tornarà a tenir amb tota seguretat en l'exercici vinent.

Indica que el PSC vota a favor, però per imperatiu legal i que quedi constància també que 
estan absolutament en contra de la proposta.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 5 (NOPP, ICV)

Abstencions: 3 (CIU)

Per l'exposat i,

Exposició i descripció de fets
Vist que en data 25 de juliol de 2012 el Consell d’Administració de l’Entitat d’Aigües Ter  
Llobregat  (ATLL)  va  aprovar  la  modificació  del  pressupost  d’ingressos,  de  despesa  i  
d’inversió d’ATLL per a l’exercici 2012, així com la proposta de pressupost d’ingressos, de  
despesa i d’inversió d’ATLL per a l’exercici 2013, que representava un increment a aplicar a  
la tarifa de subministrament d’aigua en alta a partir de l’1 de novembre de 2012, del 70%  
respecte a la previsió de venda i facturació inicialment prevista pel 2012.
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Mitjançant Decret de 23 d’agost de 2012, l’Ajuntament de Parets del Vallès va formular un  
escrit d’al·legacions contra l’esmentat acord del Consell d’Administració d’ATLL, sol·licitant  
iniciar un debat per tal de trobar alternatives a fi de reduir el dèficit actual sense privatitzar el  
cicle de l’aigua i en tot cas evitar una nova càrrega econòmica pel consumidor final.

Vist que en data 21 de setembre de 2012, el president de l’Entitat d’Aigües Ter Llobregat va  
desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Vist que en data 26 d’octubre de 2012 la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya  
va  aprovar  les  tarifes  de  subministrament  en  alta  a  l’empresa  d’Aigües  Ter  Llobregat,  
d’aplicació a partir de l’1 de novembre de 2012, d’acord amb la proposta aprovada en data  
25 de juliol de 2012.

Vist que en data 7 de novembre de 2012 el Consell d’Administració d’ATLL va aprovar la  
modificació de la tarifa a aplicar a partir de l’1 de gener de 2013, com a conseqüència del  
procés  de  licitació  i  adjudicació  de  la  concessió  del  servei  de  subministrament  d’aigua  
potable en alta, que representa un increment del 13.48%  que s’aplicaran progressivament  
durant el 2013 a 2015.

Vist  que  en  sessió  de  8  de  febrer  de  2013  la  Comissió  de  Preus  de  Catalunya,  de  
conformitat amb el procediment establert pel Decret 149/1988, de 28 d’abril,  sobre el règim  
procedimental  dels  preus  autoritzats  i  comunicats,   va  aprovar  les  tarifes  pel  
subministrament al municipi de Parets del Vallès d’acord amb la sol·licitud formulada per  
CASSA AIGÜES I DEPURACIO SL.

Atès que l'increment de tarifes aprovades per la Comissió de Preus sense tenir en compte la  
disconformitat  municipal,  representa  una  modificació  substancial  de  les  tarifes,  que  
comporta la tramitació de la modificació de l'Ordenança fiscal.

Vist que el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret  
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació  
i les modificacions de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs Locals.

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

1. Aprovar provisionalment, en aplicació del procediment del Decret 149/1988, de 28 d’abril,  
sobre  el  règim  procedimental  dels  preus  autoritzats  i  comunicats,  la  modificació  de  
l’Ordenança fiscal número 18 de la Taxa pel subministrament d’aigua per a l’exercici  de  
2013 i següents, amb les tarifes aprovades per la Comissió de Preus de la Generalitat, que  
consten en document adjunt.

2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord, així com el text  
complet de les Ordenança fiscal, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia  
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

3. Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats,  
en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes  
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient  
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició  
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament  
aprovats.
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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

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                            49
www.parets.cat                   


	Plantilla anual de personal
	Any 2013


