Secretaria General
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Sessió núm.: PLE2013/9
Caràcter: ordinari
Data: 28 de novembre de 2013
Horari: 19:00 h a 21:45 h
Lloc: Sala Ple

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

Excusen la seva absència:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
2. Acordar, si procedeix, declarar com a obra d'especial interès o utilitat municipal, les
obres de reparació i millora de la zona d'accés i aparcament del CAP de Parets del
Vallès, promogudes per l'Institut Català de la Salut.
3. Adjudicar el contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i
la conservació, amb garantia total, de les instal·lacions de l’enllumenat públic de
Parets del Vallès.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
4. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 5/2013.
5. Acusar rebut i prendre coneixement de la Sentència recaiguda en el Procediment
Abreujat número 26/12 (Diligències prèvies 800/07).
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MOCIONS
6. Moció de reconeixement de la institució a la figura i a la persona de Josep Ribas
Fàbregas.
7. Moció del grup municipal del NOPP relativa a les obres d'arranjament de la coberta
de la masia de Can Cot.
8. Moció del grup municipal del PP relativa a les pagues extres del personal al servei
del sector públic autonòmic a Catalunya.
9. Moció del grup municipal del PSC contra la violència de gènere.
10. Moció del grup municipal del PP de rebuig a la sentència que anul·la l'aplicació de la
Doctrina Parot.
11. Moció del grup municipal del NOPP relativa a l'adhesió al recurs presentat per ERC
per crims contra la humanitat, pels assassinats comesos pel règim franquista contra
el President Lluís Companys i Jové i diversos alcaldes, entre els quals hi ha en Joan
Brunat i Escona i Antoni Arimon i Farrés.
12. Moció de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Declaració de Lleida),
sobre l'educació ambiental.
13. Moció del grup municipal del PSC relativa a la Llei orgànica per a la millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE).
PRECS I PREGUNTES
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'acta del dia 7 de novembre de 2013.
ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
2. Acordar, si procedeix, declarar com a obra d'especial interès o utilitat municipal, les
obres de reparació i millora de la zona d'accés i aparcament del CAP de Parets del
Vallès, promogudes per l'Institut Català de la Salut
Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado i explica
que, en data 25 d’octubre de 2013, l’Institut Català de la Salut va sol·licitar sol·licitar una
llicència d’obres per a la reparació i les millores de la zona d’accés i aparcament del Centre
d’Atenció Primària de Parets del Vallès.
En la mateixa sol·licitud demanava que el Ple de l’Ajuntament declarés l'obra com d’especial
interès o utilitat municipal i que, d’acord amb el que disposa l’article 103.2a del Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004, estableixi
l’exempció de les taxes acreditatives per a l’atorgament de les llicències i altres que puguin
gravar l’activitat educativa. Per l'exposat es proposa al Ple:
1. Declarar com a obra d’especial interès o utilitat municipal, per concorre-hi circumstàncies
socials i/o culturals, les obres de reparació i millores de la zona d’accés i aparcament del
Centre d’Atenció Primària de Parets del Vallès, en l’avinguda Catalunya, núm. 127,
promogudes per l’Institut Català de la Salut.
2. Concedir a aquest projecte les bonificacions establertes en les ordenances fiscals número
5 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i l’Ordenança fiscal núm. 15 de la
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Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa.
Tots els grups voten a favor. Per tant,
Exposició i descripció de fets
Vist que en data 25 d’octubre, amb número 16.749 d’entrada del Registre General d’aquest
Ajuntament, l’Institut Català de la Salut, sol·licita llicència d’obres per a la reparació i millores
de la zona d’accés i aparcament del Centre d’Atenció Primària de Parets del Vallès, en
l’avinguda Catalunya, núm. 127.
Atès que a la mateixa sol·licitud es demanava també, que el Ple de l’Ajuntament declari
aquesta obra com d’especial interès o utilitat municipal i que, d’acord amb el que disposa
l’article 103.2ª del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret
Legislatiu 2/2004, i estableixi l’exempció de les taxes acreditatives per a l’atorgament de les
llicències i altres que puguin gravar l’activitat educativa.
Vist el que disposa l’Ordenança fiscal número 5 de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i l’Ordenança fiscal núm. 15 de la Taxa per a la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses en relació amb les
bonificacions favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies socials, culturals,
historiartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquen.
Atès que aquesta declaració correspon al Ple de la Corporació i s’acorda, amb una
sol•licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
Vist els informes tècnics i que es tracta d’unes obres de reparació i millores de la zona
d’accés i aparcament del Centre d’Assistència Primària de Parets del Vallès, en l’avinguda
Catalunya, núm. 127.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Declarar com a obra d’especial interès o utilitat municipal, per concorre-hi circumstàncies
socials i/o culturals, les obres de reparació i millores de la zona d’accés i aparcament del
Centre d’Atenció Primària de Parets del Vallès, en l’avinguda Catalunya, núm. 127,
promogudes per l’Institut Català de la Salut.
2. Concedir a aquest projecte les bonificacions establertes en les ordenances fiscals número
5 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i l’Ordenança fiscal núm. 15 de la
Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses, per a les obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concorre-hi circumstàncies socials, culturals, historiartístiques o de foment de l’ocupació que
ho justifiquen.
3. Notificar el present acord als interessats.
3. Adjudicar el contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral
i la conservació, amb garantia total, de les instal·lacions de l’enllumenat públic de
Parets del Vallès
Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado i explica
que, per acord del Ple de data 27 de juny de 2013, es va aprovar l'inici de l'expedient, per
procediment obert, per a la contractació del subministrament i servei energètic,
manteniment integral i conservació, amb garantia total, de les instal·lacions de l’enllumenat
públic de Parets del Vallès, amb un valor estimat per la totalitat del contracte de
5.865.397,37 € IVA exclòs, amb una durada de 10 anys, a partir del sisè mes des de la
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formalització del contracte.
Instruït l'expedient en tots els seus tràmits els Serveis Tècnics municipals, en data 14 de
novembre de 2013, han emès l'informe que consta a l'expedient de referència, en el qual
s'estableixen les puntuacions obtingudes pels licitadors, que són les següents:
Licitadors

Puntuació

UTE Gas Natural Servicios SGD,S.A-Electricitat Boquet, SL

74,1935

Elecnor, S.A

67,6576

Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, S.A

67,2734

UTE Fomento de Construcciones y Contratas, S.A-Instal·lacions i
manteniments Tècnics de Catalunya, SL

60,4322

Alumbrados Viarios, S.A

60,2629

Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A

47,2181

UTE Elsamex, S.A-Tecnocontrol Servicios,S.A

39,5029

UTE Endesa Ingenieria SLU-Enel Sole SRL

37,3982

D'acord amb l'esmentat informe la Mesa de contractació proposa adjudicar el contracte a
GAS NATURAL SERVICIOS SGD, SA i ELECTRICITAT BOQUET, SL, per un import anual
de 385.276,65 €, IVA exclòs, que al llarg dels 10 anys serà de 3.852.760 €.
Amb el contracte adjudicat i amb la baixa proposada per l'empresa, el cost del servei del
subministrament energètic abans de la licitació era de 396.000 €. Una vegada realitzades les
millores en el Plec de licitació passa a 158.000 € el subministrament. La UTE Boquet amb
Gas Natural baixa 156.000 €, amb una diferència sobre el total de 240.000 € de l'adjudicació
al cost que hi havia anteriorment, abans de fer la licitació.
El senyor Juzgado continua explicant que per aconseguir la baixa en l'import i les millores
amb l'enllumenat calia realitzar una inversió d'1.580.000 €. L'empresa manifesta que
l'esmentada inversió la realitza per aconseguir aquesta baixa, una reducció del 54,36% en la
despesa de subministrament energètic, 1.580.000 €, ofereix 989.994 €, que representa un
estalvi per l'Ajuntament quant a la inversió de 590.000 €.
L'adjudicació del contracte pujava uns 6.000.000 €, però entre la inversió i l'estalvi energètic
queda a prop de 4.800.000 €, o sigui un estalvi aproximadament de 2.000.000 € de la sortida
inicial. Afegeix que la durada del contracte és de 10 anys.
En l'oferta proposen una reducció de consum addicional anual de 174.368 kw/hora/any, que
comporta un estalvi de 22.116,27 € mes/any. Aquesta part és una proposta a decidir per
l'Ajuntament quan s'adjudiqui i veure si es tira endavant immediatament o es fa més tard o
parcialment.
En l'oferta hi ha una aportació addicional de 200.000 € que l'Ajuntament pot destinar a altres
serveis tant per millora de l'enllumenat, de fanals, del sistema o dels quadres elèctrics.
També es podrien destinar a part de la inversió prevista inicialment d'1.500.000 €, que
segons GAS NATURAL SERVICIOS SGD, SA i ELECTRICITAT BOQUET, SL diuen que ho
poden fer per 989.000 €.
En la partida de manteniment del servei s'incorporen nous conceptes i nous temes, que
abans en el contracte de manteniment actual no es preveien. Un d'aquests és el control de
la gestió energètica, el pintat de columnes i la millora de l'inventari de les columnes, i la
realització d'un plànols luxomètrics, que serveix per controlar la il·luminació dels carrers en
cada moment, i es controla si hi ha punts de llums apagats i si hi ha zones amb menys
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intensitat de llum per controlar-lo i graduar-lo. En general aquesta és l'oferta presentada i
que avui es proposa l'adjudicació.
Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i exposa que avui es porta al Ple
l'aprovació de l'adjudicació, que segurament serà el segon contracte més important de
l'Ajuntament pel que fa als serveis públics que presta, l'enllumenat públic.
Del primer contracte, escombraries, han parlat sovint del que es porta de legislatura, i
normalment no de manera positiva. Espera que aquest no sigui el cas que els ocupa avui.
És un contracte interessant i a primer cop d'ull sembla una molt bona pensada, però planteja
algunes ombres.
Al NOPP li sembla molt bé l'eficàcia energètica de l'enllumenat, aconseguir estalvi i millorar
els fanals, i lluminàries, però creu que 10 anys de contracte és massa temps. Estan d'acord i
tal com han explicat és el temps necessari per amortitzar la inversió, però continua sent
massa temps, ja que en aquest termini poden passar moltes coses.
Sembla que s'han tingut en compte, pel que han explicat, les clàusules de millores que en
cas de canvis tecnològics o tècnics, s'intenta tenir tot lligat, però després de l'embolic amb
les escombraries, potser que quedi algun fil penjant que no s'hagi tingut en compte i 10 anys
són 10 anys, i gairebé 5.000.000 € són força diners. Ara i sempre, però ara més amb els
temps que corren.
Al NOPP li ha sobtat que l'empresa adjudicatària s'hagi endut el concurs fent una millora del
preu del 45% sobre el preu inicial de sortida, quan la mitjana de la resta de les 7 empreses
que s'hi han presentat és del 17,66%. Clarament és una baixa temerària, que sembla que
han justificat convenientment. No ho entraran a valorar, però és un punt de risc que en un
contracte d'aquestes característiques amb tantes clàusules i tan detallat no s'indiqués que
les baixes temeràries poguessin ser desqualificants.
Evidentment que no se'ls escapa que quan menor sigui el preu i més alta la rebaixa, millor
per les butxaques del municipi, però s'ha d'anar en compte que això no vagi en detriment de
la qualitat del servei i que després no toqui posar diners, perquè l'empresa té baixes laborals
o perquè no havien comptat amb posar la llum els diumenges.
També vol comentar la disposició del NOPP a col·laborar en l'elaboració dels projectes i no
només trobar-los ja fets, definits i estudiats, per poder fer només esmenes o adherir-se
incondicionalment. Ofereix la col·laboració del seu grup per desenvolupar els projectes des
de la fase inicial d'estudi i aportar les seves propostes i millores en la mesura del possible.
És per tot l'exposat, i que sempre semblen bé les propostes de millores i estalvi, el NOPP no
acaba de veure el projecte del tot clar, i per aquest motiu no votaran a favor, però veuen que
pot ser una aposta d'estalvi pels temps que corren, i per aquest motiu tampoc votaran en
contra, i per tant s'abstenen.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que tal com deia el company
del NOPP, estan al davant d'un contracte prou important, de prou pes i prou rellevància,
possiblement un dels més importants que aprovaran en aquesta legislatura.
Una vegada que han vist l'expedient i l'informe, en principi simplement per plantejament, per
filosofia, pot ser un contracte prou interessant per a totes les parts, tant per l'Ajuntament com
per a qualsevol persona que acabi adjudicant-se el contracte. Però quan comencen a
treballar una mica més i entren cap a l'interior del contracte i comencen a analitzar sobretot
la part econòmica, que és un dels temes que preocupava a CiU, comencen a generar molts
dubtes.
S'ha de tenir clar que tot això parteix d'una auditoria subvencionada per la Diputació de
Barcelona, i l'auditoria diu que si s'apliquen una sèrie d'inversions i modificacions en tot el
sistema d'enllumenat públic es pot obtenir un estalvi de consum i kilovats reals consumits
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d'un 54% a partir d'aquí és quan s'elaboren les bases per adjudicar el contracte.
Analitzant quatre números per sobre, ja que tampoc es vol fer excessivament pesat, ha de
dir que en principi no l'acaben de coincidir del tot amb els que ha donat el regidor de l'Àrea,
el senyor Juzgado.
Els números que han treballat i desenvolupat diuen que l'informe dictamina que per realitzar
la inversió inicial i obtenir l'estalvi energètic s'hauria de fer una inversió d'1.100.000 € i el
cost que l'empresa diu que realment és capaç d'assumir per portar a terme la inversió és de
500.000 €. O sigui que podrà implantar totes les mesures que l'Ajuntament proposa a
l'informe i a les bases per 500.000 € menys del que realment havien parlat en principi.
Sí que és cert que quan apliquen l'amortització i els altres apartats, d'acord amb els números
dels quals disposen, l'auditoria deia que hauria de tenir un cost de 1.580 € i l'empresa a la
qual es vol adjudicar presenta una oferta que parla de 580.000 €.
En el contracte s'estableix una partida que es denomina P6, serveis per imprevistos o
possibles necessitats que es trobin en el moment de desenvolupar el projecte. Inicialment el
projecte parlava d'una aportació de 300.000 € i l'empresa a més de tota la baixa que
realitzen aportaran 200.000 € més suplementaris, i valoren la partida P6 en 500.000 €, tot
això fa que s'agafi un preu de licitació de 5.865.397 €, i el preu pel qual es vol adjudicar és
de 3.852.766 €, que representa una baixada de més de 2.000.000 €, pràcticament un 35%.
Aquests fets fan que CiU es plantegi diferents qüestions i totes elles generen cada vegada
més dubtes.
Es pregunta que com es pot executar una obra que en principi es valora en 1.100.000 €,
amb un cost real de 600.000 €. Sincerament no veuen la forma de tirar el projecte endavant.
Es pregunta com es pot produir aquesta baixada o és que tot el que havia elaborat l'auditoria
no s'ajustava ben bé.
Davant de la baixa que ha comentat abans pràcticament del 35% de l'import, saben i són
conscients que l'Ajuntament ha demanat un informe que acrediti que el projecte és viable i
davant de l'informe i de la justificació presentada, CiU és conscient que el paper aguanta tots
els números que es vulguin posar, la realitat a l'igual és una altra, però l'informe diu que
realment una vegada que executin el projecte, l'empresa d'acord amb el compte d'explotació
presentada, haurien d'acabar tenint un benefici als 10 anys de 106.030 €.
Un altre dubte és si hi ha algú que sigui capaç d'entrar en un contracte i en una licitació de
3.852.000 € per obtenir 106.030 € de benefici. Representa un 2,75% de benefici sobre el
total del volum de facturació.
Podria continuar amb més números però només vol exposar que la part econòmica
purament genera molts i molts dubtes.
Vol comentar algun altre aspecte més de caire social o de caire tècnic. Un dels punts
importants per a CiU, és que es tracta d'un contracte per un termini de 10 anys. Vincular i
formalitzar un contracte amb una durada de 10 anys, s'ha de partir d'una premissa, i és que
tingui les màximes garanties possibles i els mínims dubtes. CiU ha analitzat i reflexionat i es
troba en la posició completament inversa, ja que té molts dubtes i poques garanties.
És cert que hi ha un caramel molt important al darrere i és un estalvi econòmic de 2.000.000
€ sobre el de licitació. Un estalvi sempre és important i més avui amb la situació que es
pateix i amb el que cau, i per aquest motiu no seran tan tontos de negar-se a un estalvi
econòmic, però l'Ajuntament com Administració pública té un fonament i un deure que és
bàsicament donar servei a la gent del poble, més que buscar la rendibilitat econòmica o un
estalvi, i CiU no voldria que pel fet d'intentar obtenir aquest estalvi, afecti directament a la
qualitat del servei que reben els veïns. Ja tenen alguna experiència no gaire agradable en
aquesta línia, experiència de la qual han anat parlant i que cada vegada es complica més.
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Tan de bo que aquest contracte si s'acaba formalitzant no acabi en aquesta situació.
Davant d'un contracte d'aquest tipus, davant d'una inversió teòrica d'1.000.000 €, que
l'adjudicatari diu que la pot desenvolupar per 600.000 €, que s'obtindria un estalvi important,
per a CiU hi ha un punt fonamental i és el fet de controlar tant la implantació de totes les
mesures que s'han d'executar durant els sis mesos, com el control a posteriori una vegada
implementada, el dia a dia, per veure que el sistema realment és eficaç i que s'ha d'obtenir
el resultat que es vol. De l'exposat encara no tenen gaire clar com s'elaborarà o com es
distribuirà.
Són conscients que en el contracte hi ha una partida per subvencionar o per assumir dintre
del propi contracte una auditoria externa per realitzar aquest tipus de seguiment, però no
han estat capaços de veure ben bé com es vol acabar de gestionar i de portar. Davant de tot
això, és evident que la posició de CiU és d'abstenció.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que l'oposició avui coincideix
que és un servei per 10 anys de contracte.
En la Comissió Informativa van veure que era un projecte molt interessant des del punt de
vista de l'estalvi energètic i apostaven que seria un tema important. Després han participat i
han fet una sèrie d'aportacions i val la pena destacar que han obtingut tota la informació per
part dels tècnics, i que s'han portat a terme comissions informatives. A vegades les coses es
poden fer bé o malament i aquesta vegada s'han fet bastant bé.
El grup d'ICV-EU va participar en la implantació de més llums i fanals amb tecnologia let,
que creien que era el futur i que representava una baixada important en els costos d'energia.
Els tècnics ho van confirmar l'altre dia, es veu que van prendre nota de l'aportació i finalment
s'implanten 450 lets i fanals de tipus let, que no estaven previstos, fet que celebra.
ICV coincideix bastant amb el que han dit la resta de companys i diria que a part d'una baixa
temerària, ell ha estat tècnic en compres durant molts anys i ha de dir que això no és només
una baixa temerària, sinó una licitació força temerària també i s'ha dit el per què. Sorprèn
que un dels licitadors hagi entrat al concurs amb aquesta potència i que hagi presentat una
oferta per sota del 45% de l'establert. Aquí només pot passar alguna cosa o va fallar en el
seu moment l'import licitat per l'Ajuntament, o sigui la previsió dels 5.000.000 € pressupostat
o la UTE GAS NATURAL SERVICIOS SGD, SA - ELECTRICITAT BOQUET, SL ha entrat a
saco presentant aquesta oferta. Costa d'entendre que es compleixi tot el que s'ha promès en
l'oferta.
ICV va destacar a la Comissió Informativa que li preocupaven les qüestions del servei, ja
que és molt important. L'enllumenat és un tema molt delicat, com el d'escombraries, i al seu
grup li preocupa que la implantació doni manca de serveis a la ciutadania. És el punt més
important que veu i que pugui succeir, ja que és un tema delicat.
Espera que el servei vagi bé, i que no hi hagin problemes, però no veu gens clara l'oferta i
una vegada analitzada tota la informació en profunditat hagués agafat el segon licitador. És
de sentit comú que un licitador que es presenta amb una baixa d'un 45% pot portar mals de
cap. Són riscos que creu que no s'han d'assumir. És cert el que s'ha dit evidentment que el
tema de l'estalvi ha d'anar lligat al servei, no es pot entendre l'estalvi si el servei després no
és l'adequat. Evidentment que es pot estalviar, es poden apagar els llums i no donar servei,
però aquest no és el cas, sinó que s'ha de donar el servei i al mateix temps estalviar, però
una cosa no va sense l'altre i aquesta és la por que té.
ICV celebra la informació rebuda, que s'hagi comptat amb el seu grup i les seves
aportacions, però el contracte no s'ajusta a la tranquil·litat que seria donar el servei als
paretans i les paretanes, ja que creu que hi haurà problemes. Tan de bo que s'equivoqui,
però duros a quatre pessetes no hi ha. Pels motius exposat ICV s'absté.
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Intervé el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i aclareix que la
baixa no és d'un 45%. És cert que hi ha una baixa d'un 45% en la partida P1 i l'amortització
de la inversió, amb la resta hi ha una baixa d'un 3%, d'un 10% i en altres partides no hi ha
baixes. La mitjana és d'un vint-i-tres per cent i escaig i no del 45%. Però encara que només
fos en una de les partides, es va requerir a l'empresa perquè justifiqués la baixa, i la van
argumentar.
Reitera que la baixa no és d'un 45% de tot el contracte, sinó que la mitjana és d'un 23%,
encara que continua sent elevat, però una baixa del 23% no és temerària.
L'Ajuntament no pot adjudicar o no a una empresa un contracte guiant-se només per
sensacions. Ningú firmarà davant de notari que no tindran cap problema. D'entrada han
justificat la baixa.
L'informe explica la diferència de per què no era viable o és poc viable o que no s'hi posarien
alguns per guanyar els marges que sembla ser que l'esmentada empresa diu que tindrà al
llarg del contracte.
Si es miren els criteris quantificables per l'aplicació de fórmules, entre el primer, el segon i el
tercer licitador, de les set empreses que es presenten, en tres hi ha molt poca diferència de
punts. La guanyadora UTE GAS NATURAL SERVICIOS SGD, SA - ELECTRICITAT
BOQUET, SL, en la part econòmica que és el que els preocupa bastant treu 46 punts,
Elecnor 44 punts, i el següent Serveis Integrals de Manteniment 40 punts. Si miren l'informe,
les ofertes de cada empresa, econòmicament hi ha molt poca diferència, o sigui que totes
apostes per això, llavors en aquesta licitació s'equivocarien tres empreses, ja que
econòmicament les ofertes varien poc.
A més UTE GAS NATURAL SERVICIOS SGD, SA - ELECTRICITAT BOQUET, SL ofereix
200.000 €, i la segona empresa 250.000 €, o sigui que per sensacions la Llei de contractació
no permet adjudicar o no adjudicar un contracte a una empresa o una altra.
Tots tenen voluntat i interès que el contracte sigui perfecte i que surti bé. El contracte és
molt obert a la implantació de noves tecnologies, que permeten que es presentin propostes
per reduir més el consum, doncs possiblement tinguin en ment presentar propostes d'estalvi
energètic més endavant, les les quals li repercutirà a l'empresa en un 50% de benefici de
l'estalvi que generin i possiblement tinguin en ment guanyar més en l'esmentat període.
Si el resultat del concurs haguessin estat aquestes ofertes potser no l'haguessin fet per 10
anys, ja que aquest període era correcte pel tipus i inversió que es podia assolir.
Entén que totes les empreses estan en una línia similar, només amb el dubte que han
expressat sobre que el contracte surti bé. Repeteix que creu que el contracte sortirà bé, però
que a més a més per Llei el servei s'ha d'adjudicar a la millor oferta.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que potser en la seva exposició
no s'ha acabat de definir bé, ja que ningú no ha de tenir cap dubte que pot haver-hi gent
que tingui tant interès i tanta voluntat en què la contractació surti bé com CiU, però ningú pot
tenir més interès i voluntat que això surti bé que CiU, ja que són els primers interessats, en
obtenir el millor servei possible i amb el mínim cost. No n'han de tenir cap dubte. Una cosa
és això i una altra és que quan han analitzat l'adjudicació s'han donat compte que hi ha
dubtes i que bàsicament són a nivell econòmic.
És cert que tal com ho veia el regidor hi ha hagut unes bases, un concurs i un procediment
clar i transparent. Res a dir i una vegada vistes les diferents propostes, s'adjudicat el servei
a la UTE que ha presentat la millor oferta i és cert que en aquest cas la UTE és GAS
NATURAL SERVICIOS SGD, SA - ELECTRICITAT BOQUET, SL. Ningú no discuteix que
se'ls hagi d'adjudicar, però potser el problema ha estat a l'hora de redactar les bases, ja que
aquestes realment el que primen és el tema econòmic per sobre del servei i la seva qualitat.
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Si les bases elaborades primen un tema purament econòmic, evidentment les empreses
quan han licitat, on han anat a rascar punts i guanyar el contracte ha estat en el tema
econòmic. Si haguessin valorat altres aspectes més en quant a qualitat i garantia de servei
s'haguessin pogut trobar que les empreses haguessin hagut de treballar i apostar més per
una altra línia que no pas pel tema econòmic.
El senyor Urtusol indica que ell mai ha dit un 45% de baixa, potser algun altre portaveu sí
que ho hagi dit. Ell ha parlat d'un 34,31%, i el regidor senyor Juzgado parla d'un 23%, per
aquest motiu pregunta d'on surt aquest percentatge, ja que amb els números que té, la
licitació és de 5.865.000 € i l'adjudicació de 3.852.000 €, que representa una baixa de
2.000.000 €, i segons la seva calculadora és d'un 34,31% de baixa.
Intervé el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i indica que la
solvència de l'esmentada UTE està contrastada, i espera que el contracte surti bé, a més
dóna servei a Mataró i Santa Perpetua. Per tant el servei està contrastat i amb baixes
similars. Manifesta que es mirarà el tema del percentatge i el que està clar és que no és d'un
45%.
Es tracta d'un contracte d'estalvi energètic, per aquest motiu ha de primar la reducció del
consum en kilovats, que paral·lelament va lligat a un kilovat menys i vol dir “x” euros menys.
Prima el tema econòmic, perquè si estalvies energia tens menys despesa, va molt lligat. Hi
ha un estalvi d'un 54% de consum, que també representa un estalvi del 54% econòmic. Per
aquest motiu les bases no han estat mal redactades o mal fetes.
Com a millora del servei, ja no és un estalvi energètic, sinó que és el canvi i la substitució de
molts dels quadres per uns altres de nous i de nova tecnologia. La substitució de fanals que
estan en mal estat per altres de nou. Això és una millora en el servei de l'enllumenat públic.
La millora que hi ha en el contracte de manteniment, que aquí no és contracte, sinó que és
la part del manteniment del contracte que ha comentat abans amb l'ampliació de millores
que no donava el contracte anterior, això també entra dintre del que es podia encabir o
entendre com a millores del servei. Repetix que el que s'ha licitat és un contracte d'estalvi
energètic i evidentment si estalvien energia també s'estalvien diners, va lligat.
Pren la paraula la presidència i espera que surti tot bé, aquesta és la voluntat de tots i si és
així és una proposta intel·ligent, important, de benefici de fet per tothom, i els primers
evidentment per als ciutadans i les ciutadanes.
Quan es parla de percentatges, representa unes baixes importantíssimes, que per una
banda no sobten en concursos grans, que quan veus el territori està en la línia del que està
passant, més enllà de què sigui més positiu o negatiu, però està en la línia del que està
passant arreu. En el moment que es fa la mitjana, sí que és cert que en aquest concurs i
potser no en tots creu que ha estat molt encertada, perquè precisament ha guanyat el
concurs l'empresa la qual pràcticament ha estat la millor en tots els apartats. Aquest fet
també és important. No diu que sigui una garantia, sinó que és important i que esvaeix
dubtes sobre que s'han destinat tots els esforços a una banda i no a una altra.
El regidor de CiU en les seves dues intervencions parlava del tema del manteniment, i
coincideix en el fet que és totalment necessari i important, tant com l'estalvi, el que passa és
que GAS NATURAL SERVICIOS SGD, SA - ELECTRICITAT BOQUET, SL és l'empresa que
més gasta en manteniment.
L'estalvi no només ve del consum energètic, sinó també d'una reducció del servei. En aquest
no passa. Afegeix que a nivell numèric i amb diferència la millor oferta és també la de
l'esmentada empresa.
És difícil a vegades entrar en temes numèrics. Respecte al període de contracte de 10 anys,
ha de dir que la línia estratègica de GAS NATURAL SERVICIOS SGD, SA - ELECTRICITAT
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BOQUET, SL no és si el rendiment és el que més pot interessar o no, sinó que les empreses
tenen línies estratègiques i van fer saber una vegada fet el concurs, que Parets és una bona
plaça i un poble estratègic, i creuen en la seva implantació en altres territoris, ja que aquesta
UTE estÀ més al Maresme i altres àmbits. És un operador competitiu i vol obrir mercat al
Vallès Oriental. O sigui que probablement és una línia estratègica d'empresa.
Respecte al tema tècnic, amb aquest concurs es va contractar un assessor extern, el senyor
Josep Barberillo, enginyer tècnic d'obres públiques, que ha participat en concursos com el
de l'Ajuntament de Sabadell, i d'altres ajuntaments importants. És un tècnic molt
experimentat i col·laborador de la Diputació de Barcelona, i fent referència al regidor de CiU,
ha estat en l'estudi inicial i ha marcat la línia d'actuació del Plec. Al final s'ha visualitzat un
equilibri en el manteniment, un manteniment de qualitat, i sobretot un estalvi del 54%, que
d'acord amb l'oferta és del 60%, el qual és per sempre, mentre duri el contracte.
El termini de 10 anys es pot considerar d'una durada llarga, que ho és, però l'estalvi del 60%
pressupostàriament és durant tota la durada del contracte i aquest fet és important, perquè
és un tema de garantia.
Sense entrar tant en números, només pensant en números gruixuts, esperen que el servei
vagi bé. Si va bé, vol dir que l'any que ve, en el següent pressupost podran estalviar 200.000
€, i a l'any 10 podran estalviar 2.800.000 €. El contracte s'ho val.
Desitja que tot funcioni molt bé. D'acord amb els informes i amb els que entenen, els
enginyers, diuen que el contracte s'ajusta, que és correcte, i que es poden en sortir. És una
proposta solvent que s'està implementant a molts llocs i que aporta valor afegit. En qualsevol
cas s'anirà veient en el camí que es vagi fent.
Creu que pensant en la tasca que els toca, no de colors, sinó políticament, com a dirigents i
com a electes, una decisió com aquesta és una bona decisió pel que pot suposar d'estalvi,
però també en la línia d'actuació, amb un sistema integral de manteniment agrupat i espera
que funcioni com a mínim com està funcionant en alguns dels indrets que s'han assabentat
que presta el servei l'empresa Boquet, que realitza el manteniment. És una empresa
catalana contrastada i de varies generacions i que realment desenvolupa una bona feina.
Tothom veu com una oportunitat el concurs, amb més o menys incertesa, depenent dels
diferents grups, s'ha de veure com comença a caminar i que s'aconsegueixi primer el 60%
d'estalvi energètic, que no és poc i després el servei que desitja que es realitzi amb la
màxima qualitat.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 8 (PSC, PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (NOPP, CIU, ICV)
Per tant i,
Exposició i descripció de fets
Per acord del Ple de data 27 de juny de 2013, es va aprovar l'inici de l'expedient, per
procediment obert, per a la contractació de subministrament i servei energètic, manteniment
integral i la conservació, amb garantia total, de les instal·lacions de l’enllumenat públic de
Parets del Vallès amb un valor estimat per la totalitat del contracte de 5.865.397, 37 euros
IVA exclòs, amb una durada de deu anys (10) anys, a partir del sisè mes des de la
formalització del contracte.
Instruït l'expedient en tots els seus tràmits els Serveis Tècnics municipals en data 14 de
novembre de 2013, han emès l'informe que consta a l'expedient de referència i on
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s'estableixen les puntuacions obtingudes pels licitadors:
LICITADOR

Judici de Econòmica
valor

Puntuació

Alumbrados Viarios, S.A

19,76

40,5029

60,2629

Elecnor, S.A

22,88

44,7776

67,6576

Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, S.A

26,73

40,5434

67,2734

Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A

22,80

24,4181

47,2181

UTE Elsamex, S.A-Tecnocontrol Servicios,S.A

12,08

27,4229

39,5029

UTE Endesa Ingenieria SLU-Enel Sole SRL

11,95

25,4482

37,3982

23,90

36,5322

60,4322

27,23

46,9635

74,1935

UTE Fomento de Construcciones y Contratas,
Instal·lacions i manteniments Tècnics de Catalunya, SL

S.A-

UTE Gas Natural Servicios SGD,S.A-Electricitat Boquet, SL

De conformitat amb el referenciat informe, la Mesa de Contractació ha proposat l'adjudicació
a les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SGD, S.A-ELECTRICITAT BOQUET, S.L., per
un import anual de 385.276,65 euros, IVA exclòs.
No obstant, en data 18 de novembre s'ha requerit a les empreses GAS NATURAL
SERVICIOS SGD, S.A-ELECTRICITAT BOQUET, S.L als efectes de que justifiquin la seva
oferta econòmica.
Fonaments de dret
Atès que de conformitat amb l'article 152.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
endavant TRLCSP, les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SGD, S.A-ELECTRICITAT
BOQUET, S.L han procedit a justificar la seva oferta econòmica.
Atès que a l'expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l'article 151.2 i
concordants del TRLCSP, per a procedir a l'adjudicació de la contractació de referència.
Donat que de conformitat amb l'article 156.3 de la LCSP Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el present
contracte no es podrà formalitzar abans del transcurs de 15 dies des de que es remet
l'acord d'adjudicació als licitadors.
El Ple de l'Ajuntament per MAJORIA, ACORDA:
1. Adjudicar de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació el contracte de
subministrament i servei energètic, manteniment integral i la conservació, amb garantia
total, de les instal·lacions de l’enllumenat públic de Parets del Vallès, amb efectes 1 de
gener de 2014, per un import anual de 385.276,65 euros, IVA exclòs.
2. Requerir a les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SGD, S.A i ELECTRICITAT
BOQUET, S.L. la seva constitució en UTE, tot condicionant la formalització del present
contracte a l'aportació de l'esmentada documentació.
3. Aprovar la proposta de despesa negativa en fase A/ núm. 920130004329 per un import
de 43.558,72 euros,corresponents a un import base de 35.998,94 euros i un import IVA al
21% de 7.559,78 euros, amb càrrec a la partida 2262 165 22717 Contracte manteniment
enllumenat públic, en tant que el present contracte no entrarà en vigor fins a l'1 de gener de
2014.
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4. Establir la classificació de les empreses licitadores, per ordre decreixent de conformitat
amb la proposta de la Mesa de contractació, amb el següent detall:
LICITADOR

Criteris
quantificables
que depenen
d'un judici de
valor

Criteris
quantificables per
la mera aplicació
de fórmules

Puntuació

UTE Gas Natural Servicios SGD,S.A-Electricitat
Boquet, SL

27,23

46,9635

74,1935

Elecnor, S.A

22,88

44,7776

67,6576

Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, S.A

26,73

40,5434

67,2734

UTE Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A-Instal·lacions i manteniments Tècnics de
Catalunya, SL

23,90

36,5322

60,4322

Alumbrados Viarios, S.A

19,76

40,5029

60,2629

Sociedad Española de Construcciones Eléctricas,
S.A

22,80

24,4181

47,2181

UTE Elsamex, S.A-Tecnocontrol Servicios,S.A

12,08

27,4229

39,5029

UTE Endesa Ingenieria SLU-Enel Sole SRL

11,95

25,4482

37,3982

5. Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte quan sigui
requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del transcurs dels 15
dies hàbils següents a la remissió de la notificació de la present resolució.
6. Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de
contractació.
7. Publicar l'adjudicació del present contracte al perfil del contractant de l'Ajuntament de
Parets del Vallès.
8. Publicar la formalització del contracte en al perfil del contractant de l'Ajuntament de
Parets del Vallès i en el Diari Oficial de la Unió Europea i al Butlletí Oficial de l'Estat.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
4. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament
5/2013
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i proposa la modificació de crèdits
MCPle/5/2013 de suplements de crèdit del Pressupost vigent de l’Ajuntament, la qual s'ha
dividit en tres grups diferents per explicar-lo millor.
El primer, és un suplement de crèdit per un import de 436.000 € finançat amb baixa de
crèdits, que augmenta i minora les partides que tot seguit es relacionen:
ESPAI PER A VIANANTS C/ LA MINA – PL DR TRUETA, amb 436.000 € i es minoren de
les partides de l'avinguda d'Espanya – Alfons XIII i del Centre Juvenil Cal Jardiner.
Es destina el préstec només a un projecte. Es mantenen per al 2014 dos de nous que ara es
minoren i es tindran en compte els dos projectes per al 2014, per tirar endavant el Projecte
de la plaça Doctor Trueta, durant el 2013.
El segon, és un suplement de crèdit per un import de 40.000 €, finançat amb baixa de
crèdits, que augmenta i minora les partides que tot seguit es relacionen.
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès

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

Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
12/36

www.parets.cat

Secretaria General
El suplement es destina a partides com manteniment i conservació de vehicles,
manteniment i conservació del cementiri, manteniment i conservació dels espais verds,
contracte de recollida d'animals, i altres activitats (escolars i altres), que sumen entre tots
40.000 €. Es minora i es passa del contracte de manteniment i enllumenat públic, que tenia
una partida de 43.000 € i que passa en no haver-la de destinar pel tema del punt anterior
d'adjudicació, s'aprofita la partida per passar-la a les anteriorment esmentades.
Per últim es fa un suplement de crèdit per un import de 115.000 €, finançat amb romanent
líquid de tresoreria, que augmenta només la partida d'aportació de despesa corrent del
Patronat, a causa d'uns menors ingressos durant l'any.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que globalment es pot
mirar la modificació del pressupost com si fossin tres apartats. Si comença per l'últim, al
NOPP li sembla molt bé la modificació del Patronat amb 115.000 € provinents de romanent
líquid de tresoreria.
La segona modificació és tot un seguit d'ajustos, tenint en compte el que ha explicat el
regidor sobre la baixa del contracte de manteniment de l'enllumenat i ajustar unes
determinades partides. També els sembla bé, però el seu grup discrepa del primer apartat
que ha convertit en el tercer, que són les modificacions relatives a incrementar l'aportació del
pressupost en l'obra de l'espai per vianants del carrer la Mina – plaça Doctor Trueta, per
diverses raons. La primera, és que el NOPP desconeix el contingut del projecte, l'àmbit que
engloba, no sap si es modifica tot, si només es modifiquen unes determinades parts i a més
el pressupost li sembla elevat, però és clar, com tampoc saben exactament què es pretén
executar en aquest indret. La modificació és de 436.000 €, més 271.000 € que ja hi havia, és
una obra que sortirà per uns 537.000 €. Un import molt elevat.
La segona qüestió és que si es relacionen els indrets, en què es produeixen les baixes, com
el Centre Juvenil de Cal Jardiner i l'avinguda d'Espanya – Alfons XIII. Al NOPP li sembla que
llevat del que ha dit abans sobre que l'import de la plaça Doctor Trueta és elevada, l'obra de
l'avinguda d'Espanya – Alfons XIII és una obra important que s'hauria de mantenir, i per
aquest motiu no creu que sigui prudent o adequat la rebaixa de 266.000 € en les
esmentades obres, sinó que s'hauria de mantenir.
Si realment l'obra de la plaça Doctor Trueta té un pressupost de 537.000 €, seria més lògic
reduir-lo del Centre Juvenil de Cal Jardiner, perquè és una obra que s'arrossega des del
2012, ara estan al 2013, i les obres s'executaran al 2014, temporalment, encara que vagin a
càrrec del pressupost del 2013.
Al NOPP li agradaria que es mantingués l'assignació pressupostària del Projecte de
l'avinguda d'Espanya – Alfons XIII, i que l'increment que suposa per a la possible adjudicació
de la plaça Doctor Trueta s'hagués extret de la part del préstec de Cal Jardiner, encara que
s'hagués pogut mantenir, tot i que aquesta és una obra certament complicada, pels
moments que es viuen. Ara no és el moment de discutir-lo, però la situació de crisi i de
dificultats econòmiques fa que emprendre una obra d'aquest tipus avui sigui complicat.
El NOPP està d'acord en incrementar la partida de la plaça Doctor Trueta sinó es
menystingués la partida de l'avinguda d'Espanya – Alfons XIII, que consideren que és una
obra de molta prioritat només tenint en compte l'antiguitat de l'obra, l'avinguda d'Espanya és
molt més antiga, que no pas l'entorn de la plaça Doctor Trueta. Amb això no vol dir res,
perquè una cosa pot estar més deteriorada, però vaja que l'obra de l'avinguda d'Espanya –
Alfons XIII s'hauria de mantenir. Per les raons exposades el NOPP s'absté.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que referent al primer
suplement de crèdit, com es tracta d'un suplement i la partida ja existeix, volia certificar si
s'havia dotat ja amb 193.000 €, que sumats amb els 436.000 €, dóna un total de 629.000 €.
Ho pregunta perquè avui ha sortit publicat en el Butlletí Oficial la licitació de les obres per
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l'esmentat import. Suposa que és per anar una mica amb els mateixos números.
El segon suplement tracta d'una partida que es dóna de baixa i realitzen els manteniments; i
referent a la tercera CiU també hi està d'acord, però l'any passat també es van aportar
100.000 al Patronat a petició del seu grup, encara que l'any passat es va fer un, dos o tres
dies abans que entrés en vigor la llei del govern central, que deia que tot aquell romanent de
tresoreria, si hi havia romanent, s'havia de destinar a liquidar deute.
Aquest any CiU està d'acord en fer el suplement, però el que passa és que l'esmenada llei
està en vigor i si treuen el suplement, CiU entén i vol que quedi en acta que es compleixen
tres requisits, que són els que permet la llei. Per fer aquesta transferència s'ha de complir el
requisit de no tenir un deute superior al 75% de l'Ajuntament; el segon requisit és estar al
corrent de pagament amb proveïdors i el tercer requisit és complir la llei de morositat, que
actualment diu que són 30 més 30, o sigui 30 dies per conformar les factures i 30 dies per
fer efectiu el pagament. Com que CiU entén que els tres requisits, la documentació i les
explicacions que han facilitat en diferents vegades, l'Ajuntament de Parets compleix els tres
requisits, CiU vota a favor del punt.
Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que el seu grup quan parla de
préstecs es posa una mica nerviós. No els agrada gaire incrementar el deute, perquè
l'endeutament no és el camí, ja que només en interessos s'acaba pagant una fortuna, diners
que es podrien estalviar si es fessin les coses millor.
El seu grup ja va dir a la Comissió Informativa prèvia que per aprovar qualsevol acord és
important saber de què parlen. Ara mateix no tenen ni idea de què es això de la intervenció
del carrer la Mina, plaça Doctor Trueta. Si saben alguna cosa és perquè s'han buscat la vida
una mica, però no és manera de treballar. Abans ha dit que hi havia dues maneres de
treballar: bé i malament. Aquesta és una manera de treballar malament, perquè costa poc i
així van quedar, de convocar una Comissió Informativa per explicar en què consisteix la
intervenció del carrer de la Mina - plaça Doctor Trueta. Segur que és una intervenció
interessant, al marge que ICV ja va dir que no estava gaire d'acord en incrementar el deute
bancari, però sí que és veritat que per aprovar-lo evidentment com a mínim han de saber de
què parlen i no portar a aprovació un tema que no saben de què constarà. Per una banda
s'ha dit que costarà 537.000 € i després d'acord amb altres intervencions són menys, a ell li
consta que havia vist altres xifres.
Aquesta no és manera de treballar, és una manera de treballar equivocada. Per la resta veu
que tot és correcte, ja que es tracta d'un traspàs de fons per dur a terme els esmentats
projectes, per aquest motiu li sembla bé, però repeteix que creu que no és la manera de ferlo.
Sovint ell parla de formes i l'equip de govern falla sempre en les formes i a vegades diu que
sí i a vegades diu que no, perquè realment sembla que no tinguin el pinyó posat i no
s'acaben de fer les coses bé. En aquest punt les formes han anat malament, i per aquest
motiu ICV s'absté.
El PP vota a favor.
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i indica que inclús a ell a vegades li
porta a confusió les interpretacions del que veuen.
El primer que ha pensat quan es portava el punt al Ple d'avui, és que la conclusió seria que
es deixa de fer el centre juvenil, però la conclusió és que es deixa d'executar l'avinguda
d'Espanya, per aquest motiu en la seva exposició ha dit que no es deixen de fer i continuen
dintre del Pla d'actuació municipal, dintre del compromís per aquesta legislatura, i l'únic que
es proposa és un traspàs de partides econòmiques destinades a uns projectes que ara no
es poden adjudicar i executar immediatament, i es passen a un altre que està en fase
d'execució.
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L'import total és el que s'ha dit i amb IVA es va cap als 700.000 €. Els 436.000 € és la part
que aporten, perquè l'altra part ja s'havia assignat i aprovat. Es fa ara a finals d'any, perquè
hi ha hagut un canvi.
Quan es va aprovar el pressupost, que no s'ha canviat, es va dir que es destinava a
inversions via préstec 1.071.000 € i 300.000 € amb ordinari. Quan s'ha concedit el préstec a
través de la Diputació de Barcelona s'ajusta, perquè fins que no tens el préstec no es poden
realitzar modificacions del pressupost d'un import que no disposes, per aquest motiu la
modificació es porta a terme a aquesta alçada de l'any. Els projectes estaven preparats per
haver-se començat a mitjans del 2013 i no a finals.
Explica que abans la Diputació de Barcelona havia licitat i subscrit un contracte amb la Caixa
de Catalunya, el qual facilitava el finançament als ajuntaments. El contracte va finalitzar i la
Diputació ha tornat a licitar un nou contracte, el qual ha guanyat el Banc de Sabadell i fins
que aquest no s'ha posat d'acord amb la Diputació, ja que es concedia per un termini de 10
anys i després el Banc de Sabadell va dir que a 7 anys; mentre penjaven o no la
documentació per adherir-se al préstec, ha portat a finals d'any que s'ha signat i adjudicat el
préstec.
L'equip de govern continuarà fent durant el 2014, amb un agreujant que és el Centre Juvenil,
perquè hi ha una part del seu finançament que està lligat a un PUOSC, i aquest PUOSC s'ha
anat endarrerint al llarg de la legislatura. Primer va passar al 2012, després al 2013 i aquest
any en concret es pot executar i presentar els justificants d'obra al 2014. Per aquest motiu
s'ha triat aquest i no cap altra de les inversions.
Repeteix que en cap moment passa pel cap de l'equip de govern no fer el centre juvenil, ni
l'avinguda d'Espanya. Els dos projectes es tiraran endavant durant l'any que ve, llevat que
es trobin en un viacrucis en el moment de demanar préstecs.
La presidència manifesta que tots els grups han realitzat la seva exposició, i indica que més
enllà de les voluntats, ara probablement i encara que no volguessin es faran, més que res
perquè s'ha licitat el Projecte de l'avinguda d'Espanya – Alfons XIII i el Projecte de Cal
Jardiner s'està redactant. Aquí només es parla de diferir-los, ja que les situacions cada
vegada són més canviants i coses que abans no succeïen, succeeixen ara, com en el tema
del deute i els barems, és cada dia canviant.
Entre tots intentaran confeccionar el pressupost de 2014 i encara a dia d'avui canviaran
substancialment les inversions, que es puguin destinar recursos a fer inversions o que
només es puguin destinar a pagar deute. Si ara ha de dir la última notícia, que pot avançar
de l'últim Consell d'Alcaldes, és que potser amb uns condicionants concrets, esperen a
veure què passa en els propers dies, que són situacions que no parlen de pecata minuta,
sinó de temes importantíssims.
L'Ajuntament compleix tots els barems que demanen, ja que tampoc són tants. La situació
es viu en el dia a dia. L'altre dia tots els alcaldes i alcaldesses de tos els colors polítics van
aprofitar per saludar-se a la Diputació de Barcelona, perquè tothom hi anava a signar el
préstec, bé tothom que podia anava a signar el préstec.
La modificació que es proposa difereix en el temps, i s'aposta pels projectes més avançats i
pels que s'executaran dintre del proper any, ja que són inversions estratègiques per l'equip
de govern, i que el Pla d'acció municipal preveu, i l'equip de govern treballa en aquesta línia.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 11 (PSC, CIU, PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 5 (NOPP, ICV)
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Per tant i,
Atès l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici que no
disposen de la dotació pressupostària suficient i que no poden demorar-se fins l’exercici
següent.
Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Secció segons del
Capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat Reial Decret, en matèria de
pressupostos i el Capítol II sobre modificacions de crèdit de les Bases d’Execució del
pressupost vigent.
Atès l’informe d’intervenció.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Aprovar la modificació de crèdits MCPle/5/2013 de SUPLEMENTS DE CRÈDIT del
Pressupost vigent de l’Ajuntament:
1.1. Suplements de crèdit per un import de 436.000 € finançats amb baixa de crèdits,
augmentant i minorant les partides que tot seguit es relacionen:
Despeses a finançar:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida
2213.171.60909

Descripció
ESPAI PER A VIANANTS C/LA MINA – PL DR TRUETA
TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT

Import
436.000,00
436.000,00

Finançament:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
4446.33712.62200
2262.459.60910

Descripció
CENTRE JUVENIL CAL JARDINER
AVDA. ESPANYA – ALFONS XIII
TOTAL BAIXA DE CRÈDITS

Import
170.000,00
266.000,00
436.000,00

CANVI DESTÍ PRÉSTECS – INVERSIONS
PLA FINANCER DEL PROGRAMA D'INVERSIONS CANVI DESTÍ ENDEUTAMENT
exer

àrea

pro

2012 4446

337

2013 2262

459

2013 2213

171

2013 2266

920

2013 2212

164

2013 4127

341

PRÉSTEC
2012

econ. descripció
CENTRE JUVENIL CAL
62200 JARDINER
AVDA. ESPANYA 60910 ALFONS XIII
ESPAI PER A
VIANANTS C/LA MINA 60909 PL DR TRUETA
CONDICIONAMENT
EDIFICIS i ALTRES
63200 CONTRUC
APARCAMENT
60908 CEMENTIRI
COBRIMENT PISTA
62200 CAN CAN BUTJOSA
TOTALS
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2013

306.340,00

PRÉSTEC
2012

PRÉSTEC
2013

-170.000,00 136.340,00
400.000,00
271.000,00

-266.000,00
436.000,00 170.000,00

134.000,00
537.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

306.340,00 1.071.000,00
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1.2. Suplements de crèdit per un import de 40.000 € finançats amb baixa de crèdits,
augmentant i minorant les partides que tot seguit es relacionen:
Despeses a finançar:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida

Descripció

Import

2011.920.21400 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES

7.000,00

2212.164.21200 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CEMENTIRI

3.000,00

2213.171.21000 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ESPAIS VERDS

7.000,00

2266.920.21300

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

MAQUINÀRIA,

5.000,00

2342.172.22710 CONTRACTE RECOLLIDA ANIMALS

15.000,00

2343.170.22611 ALTRES ACTIVITATS (ESCOLARS I ALTRES)

3.000,00

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT

40.000,00

Finançament:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida

Descripció

Import

2262.165.22717

CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENTAT PÚBLIC
TOTAL BAIXA DE CRÈDITS

40.000,00
40.000,00

1.3. Suplements de crèdit per un import de 115.000 € finançats amb romanent líquid de
tresoreria, augmentant les partides que tot seguit es relacionen:
Despeses a finançar:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida

Descripció

Import

4534.320.41000 APORTACIÓ DESPESA CORRENT PATRONAT
TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT

115.000,00
115.000,00

Finançament:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87000.....................115.000,00 €
SEGON.- Iniciar el tràmit d’informació pública de conformitat amb allò que disposa l’art. 169
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març i l’art. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que
l’expedient romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, comptats des del
següent a la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de
presentació de reclamacions, i s’entendrà definitivament aprovat en el supòsit de no
presentar-se’n cap.
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5. Acusar rebut i prendre coneixement de la Sentència recaiguda en el Procediment
Abreujat número 26/12 (Diligències prèvies 800/07)
Pren la paraula el secretari i dóna compte de la Sentència recaiguda en el Procediment
Abreujat número 26/12 (Diligències prèvies 800/07), i llegeix la proposta.
El Ple pren coneixement de l'esmentada Sentència.
Per tant,
Exposició i descripció de fets
Vistes les Diligències Prèvies 800/2007, del Jutjat d'Instrucció número 5 de Mollet del Vallès,
per un presumpte delicte descobriment i revelació de secrets contra el Joan Seguer Tomàs i
Sergi Mingote Moreno.
Atès el judici oral davant la Secció Secció Vuitena de l'Audiència Provincial de Barcelona, en
la causa número 26/12, celebrat el 5 de març de 2013.
Atès que l'Audiència Provincial ha notificat a l’Ajuntament, la Sentència de 8 de març de
2013, dictada i, recaiguda en el procediment abreujat número 26/12, Diligències prèvies
número 800/07, i la seva fermesa des del dia 18 de juliol de 2013.
Atès que en la part dispositiva de l’esmentada Sentència es disposa:
“QUE
DEBEMOS
ABSOLVER
Y
ABSOLVEMOS
libremente
y
con
todos
los
pronunciamientos favorables a los acusados JOAN SEGUER TOMAS Y SERGI
MINGOTE MORENO de la acusación que contra los mismos se venía formulando
por razón de los hechos enjuiciados, declarándose de oficio las costas
procesales causadas.”

Atès que per la Sala Segona del Tribunal Suprem es va dictar Decret en data 18 de juliol de
2013, declarant desert el recurs de cassació interposat de la senyora Rosa Martí Conill.
El Ple de l'Ajuntament:
Acusa recepció i pren coneixement de la Sentència de 8 de març de 2013, dictada i,
recaiguda en el procediment abreujat número 26/12, Diligències prèvies número 800/07, i la
seva fermesa des del dia 18 de juliol de 2013.
MOCIONS
6. Moció de reconeixement de la institució a la figura i a la persona de Josep Ribas
Fàbregas
Pren la paraula el secretari, el qual llegeix la Moció de reconeixement següent:
“El Ple de la corporació per unanimitat dels grups municipals, posa de manifest el
reconeixement de la institució a la figura i a la persona de Josep Ribas Fàbregas, mitjançant
la present
MOCIÓ
L’Ajuntament de Parets del Vallès, en nom de la institució i en representació del municipi,
transmet el més sentit condol als familiars de Josep Ribas Fábregas, paretà il·lustre, que
l’any 2008 va ser distingit amb la Medalla de la Vila per la seva implicació i la seva tasca
altruista al servei de diverses entitats socials, esportives i culturals del municipi.
Josep Ribas Fábregas, conegut per tothom com Pepet Ribas, va néixer el 19 de setembre
de 1919 a la masia de Can Cot, on va residir fins als anys 80. En aquesta masia es va
dedicar al treball de pagès, com la resta de la seva família, i ho combinava amb la seva
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formació.
Tot i que en Pepet no tenia especial predilecció ni facilitat pel dibuix i la pintura, provenia de
família d’artistes, com ara el seu avi i el seu germà gran, per qui en Pepet sentia predilecció.
Va sentir la crida de l’art per casualitat, ja de gran, quan va voler ajudar el seu nebot Cisco
amb un treball per a l’escola. Primer va descobrir l’aquarel·la i, més tard, l’oli. Amb les
primeres obres va muntar una exposició amb Jaume Carreras, on va vendre el seu primer
quadre al director de la Indústria Linera.
Més endavant va ser seleccionat en un concurs per a joves artistes, convocat per la
Diputació de Barcelona i va ser premiat amb l’organització d’una exposició en una sala d’art
de la ciutat comtal, on va exposar una vintena de quadres.
Pepet Ribas va esdevenir un reconegut pintor, molt prolífic, amb un llegat del voltant de
2.000 obres. El paisatge, la vida quotidiana i el misticisme van ser el fil conductor de la seva
carrera artística. Ell mateix anomenava el seu estil pictòric com a surrealisme místic, bona
mostra del qual es troba al recull La verge de Fàtima a Parets, publicat l’any 1995, del qual
va editar 12.000 exemplars.
Josep Ribas Fábregas, ens deixa un llegat artístic de valor incalculable, però el millor llegat
és el seu exemple, el seu tarannà afable, generós i el seu compromís amb Parets i amb la
seva gent. Cal assenyalar en aquest sentit, la seva vinculació amb el teixit associatiu del
municipi. Entre d’altres, va destacar com a soci d’honor de l’Associació Ciclista Parets, com
a un dels fundadors del Club d'Handbol Parets, que té dedicat un memorial al seu nom, un
dels primers socis de la Biblioteca Sol o la seva discreta però intensa col·laboració amb el
grup de teatre del centre parroquial.
La mort d’en Pepet Ribas, el passat 16 de novembre, significa la pèrdua d’una gran
persona, un home senzill, planer, auster i accessible que dia a dia ens ha transmès valors
com la honestedat, la honradesa i la generositat.
La seva vida sempre ha transcorregut a la nostra vila, un poble que va estimar i del qual se’n
sentia molt orgullós.”
Pren la paraula la presidència i pensa que aquí es reflexa molt bé el sentiment de tota la
corporació, que vol transmetre, així com el condol a la seva família, i visualitzar el que el
Pepet va significar i significa per al poble. Va ser molt maco el dia de la despedida, el dia que
el van poder acompanyar en el seu enterrament, com també la Verge de Fàtima que tant
estimava i tan havia reflectit, tant en l'obra com en presència dintre de l'església.
La veritat és que seran molts els que notaran a faltar el Pepet pels carrers, perquè ha estat
una persona entranyable i volen guardar un record del que va ser la primera medalla de la
vila del territori.
7. Moció del grup municipal del NOPP relativa a les obres d'arranjament de la coberta
de la masia de Can Cot
Pren la paraula el secretari i llegeix la part dispositiva de la Moció. Tots els grups voten a
favor. Per tant i,
Moció del grup municipal del NOPP relativa a les obres d'arranjament de la coberta de
la masia de Can Cot
Acaba de morir en Pepet Riba, una persona entranyable del nostre poble, coneguda,
benefactora i medalla de la Vila. Aquest singular personatge va viure molts anys a la masia
familiar de Can Cot. Sabem que a ell li sabia greu veure com es deteriorava el que durant
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tants anys havia estat la seva llar.
Des de fa temps aquesta masia es propietat de l’Ajuntament però, dia darrera dia el seu
estat va empitjorant, fins al punt que s’ha ensorrat part de la teulada.
Nosaltres hem dit diverses vegades que s’hauria, com a mínim de fer la coberta d’aquesta
masia, perquè sinó el dia que si vulgui actuar ja serà massa tard, l’interior que probablement
és el més costós econòmicament, pot esperar. Aquesta masia és una de les més antigues
del nostre poble.
Ara potser seria un bon moment com a homenatge a aquesta persona tenir en compte per
part del ple de l’Ajuntament la seva memòria i procedir a fer la coberta ja sigui amb un pla
d’ocupació o bé adjudicant l’obra. El seu cost no és molt alt, preservaria aquesta masia que
ha estat habitada durant segles i que ara en els millors moments econòmics de la història,
veu passar el temps ensorrant-se.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
Habilitar una partida en el pressupost del 2014 per fer front a les despeses de redacció del
projecte d’arranjament de la coberta de Can Cot.
8. Moció del grup municipal del PP relativa a les pagues extres del personal al servei
del sector públic autonòmic a Catalunya
Pren la paraula el secretari i llegeix la part dispositiva de la Moció.
El grup del NOPP s'absté.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que ara exposarà una sèrie de
reflexions des del respecte més absolut.
Avui és 28 de novembre i no és 28 de desembre, no és el dia dels Sants Innocents. És una
broma de mal gust que precisament sigui el PP qui presenti aquesta Moció, perquè sinó
recorda malament, el Partit Popular a l'any 2012 va treure una paga a tots els treballadors
públics.
Estan segurs que ni aquest govern ni a qualsevol altre li agrada treure pagues extres a cap
treballador i presentar mocions d'aquest estil l'únic que pot portar és a discussions estèrils
perquè ells no poden arreglar res des d'aquí.
Un altre motiu segurament per la supressió de pagues extres, si resulta que la primera
administració, que és l'Estat, és la primera que incompleix i no fa front als seus pagaments,
és com una bola de neu que baixa una muntanya i es fa més gran. Segurament si la primera
administració pagués quan toca i en la forma que toca, la bola no es faria gran. És un altre
exemple d'aquestes mocions, que no sap de què serveixen perquè segurament si
l'haguessin d'entregar avui, no l'entregarien, perquè ja ha quedat desfasada per l'anunci que
ha ha efectuat el govern espanyol al respecte, que un impost que havien creat aquí,
finalment van dir que se'l quedava l'Estat espanyol; finalment ara han dit que aquest tema de
l'impost sobre els dipòsits bancaris a la primavera passarà a les comunitats i així doncs el
govern de Catalunya s'ha compromès a pagar les pagues, una o dos, no ho sap, perquè
parlen de treballadors públics i hi ha treballadors públics i treballadors del sector privat.
CiU vota en contra per qui presenta la moció.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que és una moció molt
cínica. Tope cínica. El seu grup va presentar en el seu moment una moció, en què es
demanava que les pagues dels treballadors s'abonessin des de l'Ajuntament. La moció es va
aprovar.
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No sap a què ve una moció d'aquest tipus d'un govern que s'està carregant el que s'està
carregant, i que tampoc paga les seves pagues. No val la pena parlar, ja que és d'un nivell
tan baix.
ICV s'absté perquè volen que la gent rebi les seves pagues, però aquest cinisme... Potser
que es guanyi una mica de nivell.
Pren la paraula el senyor Carmany, i indica al senyor Folguera, que ja saben que ICV té molt
nivell. És el partit amb més nivell i per això el vota tanta gent a nivell estatal.
Pel que fa al que ha comentat el portaveu de CiU, al 2012 el govern de l'Estat va demanar
que s'ajornessin les pagues per tot l'Estat i les Autonomies. No les va treure del tot, sinó que
és una paga que ja se sap que es retornarà d'una manera o una altra. Es parla del 2015 –
2016. I el pagament dels salaris de la Generalitat depèn de la Generalitat. Aquí no es pot
mesclar el España nos roba amb els salaris dels treballadors. Això és el que demanen des
d'aquesta moció.
Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que el seu grup en
aquests moments està al mig, perquè el PSC està totalment d'acord en què s'acabi ja d'una
vegada de sangrar i de carregar contra les esquenes dels treballadors, els quals són el que
més difícil ho tenen per poder fer alguna cosa, els treballadors públics, i per aquest motiu
estan d'acord que la Generalitat no elimini la paga dels funcionaris públics l'any que ve, que
treballen per la Generalitat.
D'altra banda, al PSC li agradaria que el govern Central retornés la paga que va treure a la
resta de funcionaris, i com comparteixen tot el que sigui retornar els diners o la paga als que
se'ls va treure al 2012 i que no se'ls tregui als funcionaris, encara que no siguin de
l'administració local en el 2013, als funcionaris de la Generalitat, el PSC vota a favor de la
moció.
Repeteix que al seu grup li agradaria ampliar la corresponsabilitat al govern Central.
Pren la paraula la presidència, i manifesta que amb una moció d'aquest estil, com alcalde vol
fer el posicionament més enllà del color polític de cadascun.
En aquest cas, passa com està passant en tants altres, i és que els únics que reben són les
administracions locals al final.
Aquesta moció com han comentat els diferents portaveus, en el cas del que representa al
PSC, no poden estar més que a favor, igual que estarien a favor que no s'hagués tret, o
s'hagués aplaçat o s'hagués diferit, el que es vulgui dir, la paga dels treballadors municipals.
Ho diu perquè al final els treballadors Autonòmics, com els treballadors de l'Estat queden
una mica més lluny, però els treballadors d'aquí queden més aprop i ara tenen la
impossibilitat de pagar aquesta paga. En certa manera és il·lògic, que els ajuntaments que
són els que suposen un 3% o 4% del deute públic del país, siguin els que rebin tots aquests
mals.
En el poble quan passa alguna cosa a qui se li posa nom és al que governa i amb aquest
cas, tant amb els treballadors municipals com amb els treballadors autonòmics o de l'estat a
qui se li ha de posar nom és al govern de la Generalitat, al que governa, i al govern de
l'Estat, que governa.
Si s'apliqués la màxima del sentit comú s'hauria d'intentar recuperar d'immediat els drets
laborals, que s'estan dilapidant en els últims anys.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 8 (PSC, PP)
Vots en contra: 3 (CIU)
Abstencions: 5 (NOPP, ICV)
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Per tant,
Moció del grup municipal del PP relativa a les pagues extres del personal al servei del
sector públic autonòmic a Catalunya
Resulta difícil d'entendre que el Govern de la Generalitat de Catalunya apliqui als
treballadores del sector públic autonòmic a Catalunya el sacrifici de l'import d'una de les 14
pagues anuals, quan es tracta d'una mesura que no s'aplica a la resta del sector públic
estatal i local. Significa que la funció pública de Catalunya es trobarà en una discriminació
respecte dels funcionaris i funcionàries de les diferents administracions de l'Estat i d'altres
comunitats que mantindran el mateix salari, o de les administracions locals.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. No utilitzar el salari dels treballadors públics com a element de xantatge amb el Govern de
Espanya.
2. No incloure en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici
pressupostari 2014 cap supressió de pagues extres aplicades als salaris del personal al
servei del sector públic autonòmic a Catalunya, així com procedir al pagament de la totalitat
de les pagues extra del 2013.
9. Moció del grup municipal del PSC contra la violència de gènere
Pren la paraula el secretari i llegeix la part dispositiva de la Moció.
Tots els grups voten a favor. Per tant,
Moció del grup municipal del PSC contra la violència de gènere
La concepció, la vivència, el tractament i la legislació en quant a la violència de gènere ha
anat canviant poc a poc durant els últims anys.
Ja en la IV Conferència Mundial de la Dona de 1995 celebrada a Beijing es passa d’un
enfocament centrat en les problemàtiques de “la dona” a posar l’atenció en les relacions de
gènere, és a dir, les relacions desiguals de poder que es donen en la societat. Exigint un
canvi estructural de la societat i no tan sols en la millora de les condicions de vida de les
dones. Donant apunts ja, de l’ampliació de la mirada en relació a les violències de gènere.
A nivell estatal, l’aprovació de la LO 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere, representa un punt d’inflexió en el nostre país en la
concepció de la violència de gènere com assumpte públic i estructural, explicitant que és el
“símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat”
A nivell de Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, dóna un pas més endavant, en incloure altres tipus de violències a part
de la que es pot donar en la parella o ex parella heterosexual, incloent altres tipus com és la
violència sexual, el tràfic de dones i la mutilació genital femenina.
Atès que

•

La violència de gènere s’ha passat de tractar-la com una qüestió privada a una
problemàtica pública i social.

•

S’ha passat de veure-la com un problema associat a determinats col·lectius de la
societat a veure-la com és, transversal i incident a qualsevol grup, classe, ètnia,
cultura... social.

•

S’ha passat de culpabilitzar les víctimes (dones) sempre, a entendre que el culpable
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és sempre qui exerceix la violència, però que a demés és un problema que té els
arrels en les pròpies estructures i formes d’organització socials.

•

S’ha passat de parlar de polítiques de “dona” a polítiques de “dones”, acceptant així
tota la nostra pluralitat, heterogeneitat i l’afectació de la interseccionalitat.

•

La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes:
violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència
econòmica. Es pot manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit
laboral, en l’assetjament sexual i per raó de sexe, o en l’àmbit social amb el tràfic de
dones i nenes, amb la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència
derivada dels conflictes armats o amb la violència contra els drets sexuals i
reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la integritat
o la llibertat de les dones i de les persones que “trenquen” o posen en perill aquestes
estructures.

•

Les violències de gènere esdevenen una pandèmia a nivell mundial. Només en el
que portem d’any ja han estat assassinades 41 dones al nostre país. Entenent però,
que només es consideren a nivell estadístic les morts de dones a mans de les seves
parelles o ex parelles, excloent així d’altres tipus de violències “mortals”, com són les
persones víctimes de violència de gènere derivades de l’homofòbia, lesbofòbia,
transfòbia i bifòbia, així com les víctimes de la trata de blanques o les víctimes de
bullying, entre d’altres. Inclosos els fills i filles també assassinats a mans dels seus
pares majoritàriament, d’aquestes 41 dones.

•

És per tant, impossible i fins i tot aterrador, pensar llavors de quines xifres estem
parlant. Entenent també que els casos d’assassinats víctimes de violències de
gènere, esdevenen la punta de l’iceberg.

•

El 26,8% de les joves espanyoles se senten atrapades en la seva relació de parella i
el 11,9% asseguren haver tingut por de la seva parella (2012, International Journal of
Clinical Health Psychology).

•

1 de cada 4 dones residents a Catalunya ha estat objecte d’alguna agressió
masclista greu al llarg de la seva vida (2010, Enquesta de Violència Masclista a
Catalunya).

•

Sexe, gènere i sexualitat són construccions socials interrelacionades entre sí.

•

Que es calcula que cada dos dies alguna persona és agredida al món per actes
violents vinculats a l’homofòbia i transfòbia, i, Amnistia Internacional denuncia que en
més de 70 països es persegueix a les persones per aquestes raons i en 8 països
encara existeix la condemna a mort.

•

El 45% d’homosexuals d’Espanya tenen por de donar-se la mà pel carrer.

•

El 43% de víctimes de bullying homofòbic s’han plantejat en alguna ocasió la idea del
suïcidi i el 82% no informa a la seva família per por (2012, Colectivo de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid).

•

Les causes de les violències de gènere són estructurals, íntimament relacionades
amb el sistema d’organització social, amb els sistema econòmic i amb
l’heterocentrisme, fomentant relacions de poder envers la bipolaritat homes – dones;
heterosexuals – homosexuals (LGTB); “normals” – diferents... essent diferent igual a
discriminació (patologització - criminalització).

Per això, que el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Ampliar la mirada sobre les violències de gènere i tenir present en el disseny de les
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polítiques de prevenció i atenció d’altres col·lectius que també són víctimes d’aquestes
violències i que han estat també invisibilitzats i minimitzats.
2. Com s’ha comentat, les violències de gènere estan profundament arrelades a les
estructures socials, així doncs, les intervencions de l’Ajuntament de Parets del Vallès
adreçades a abordar aquestes violències no poden obviar el sistema que la sosté i la
legitima, sistema basat en relacions de poder entre dones i homes i amb les persones que
trenquen amb els rols i estereotips de gènere heterocentristes.
3. Com les causes de les violències són multifactorials, l’Ajuntament de Parets vetllarà per
un treball coordinat i transversal entre les diferents àrees i serveis.
4. L’Ajuntament de Parets, rebutja qualsevol comportament sexista i posarà a disposició els
mitjans necessaris per abordar qualsevol cas que es doni sense culpabilitzar ni invisibilitzar
les víctimes.
5. L’Ajuntament insta el Govern espanyol a reprendre polítiques d’igualtat i de protecció a
totes les víctimes, reforçant els recursos necessaris.
6. L’Ajuntament insta el Govern espanyol a mantenir i millorar els drets sexuals i
reproductius de les dones i de les persones lesbianes, gays i transexuals.
7. L’Ajuntament insta el Govern espanyol a potenciar la legislació i recursos adients per
protegir la seva ciutadania tot i potenciant la igualtat i la llibertat.
8. L’Ajuntament farà arribar el contingut d’aquesta moció al Govern espanyol.
10. Moció del grup municipal del PP de rebuig a la sentència que anul·la l'aplicació de
la Doctrina Parot
Pren la paraula el secretari i llegeix la part dispositiva de la Moció.
Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el vot del seu grup és
d'abstenció, perquè si la moció es pogués dividir en dos apartats, el NOPP hauria votat en
contra del primer punt i a favor del segon, ja que el seu grup creu que la Doctrina Parot s'ha
de complir, però hi ha una Sentència del Tribunal Suprem dels drets humans, i els agradi o
no s'ha de complir i afecta a tota una sèrie de qüestions. Que sigui discutible com es porta a
terme és un tema, però la Sentència està per complir-la. Per l'exposat el NOPP està en
contra del primer punt i a favor del segon, perquè per les víctimes del terrorisme com es diu
aquí, d'altres delictes molt greus, és difícil viure aquests moments i el seu grup sempre
estarà a favor i al costat de les víctimes en el sentit que han rebut atacs molt greus aquestes
famílies i les víctimes. Per l'exposat voten a favor del segon punt, i en contra del primer, i
com suposa que no es pot dividir la moció, s'abstenen, però vol que quedi clara l'opinió i el
criteri respecte a aquest punt.
El grup de CiU s'absté.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que estan al davant d'una
altra moció estranya.
Europa diu que l'aplicació de la Doctrina Parot va ser un “apaño” i un error, i per aquest
motiu ha de ser il·legal. No es pot jutjar dos cops a la mateixa persona, i aquí el que s'ha
intentat, no és jutjar, sinó condemnar dos cops a la mateixa persona. Aquest fet és bàsic des
del punt de vista de la jurisprudència. I des d'Europa diuen que no es facin bajanades,
perquè sinó els cridaran l'atenció, i aquesta vegada ho han fet. No és dolent, són dolentes
les conseqüències, d'això són conscients. Qui d'ells no està d'acord en condemnar tot el que
passa. Cada dia veuen com violadors i terroristes surten de les presons. Un tema traumàtic
per a molta gent.
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Està clar que tots rebutgen els resultats de la Doctrina, però Europa ha dit que no poden fer
el que vulguin i creu que està bé que ho diguin. Aquí surten perjudicats, però està bé que ho
diguin, perquè sinó qualsevol govern podria fer xapuces, una darrere de l'altra, i aquesta ha
estat una xapuça.
El posicionament és complicat, però creu que se li ha entès bastant. No parla de la Doctrina
Parot, sinó de la qüestió del sentiment que tenen tots davant d'aquesta situació, de les
persones que surten al carrer, que és una situació complicada i que molta gent se sent molt
ferida.
No li agrada que a nivell municipal es presentin aquest tipus de moció. La utilització de les
víctimes del terrorisme per part del PP ja comença a cansar, inclús les mateixes víctimes del
terrorisme han dit que parin, perquè són persones i tenen sentiments. Portar el tema a
l'àmbit municipal, repeteix una mica el que ha dit abans, hi ha un nivell molt baix. Això
demostra que hi ha un nivell molt baix. Si el PP vol una moció, la pot fer ell i que la firmin,
però s'han de fer coses que siguin per al municipi, alguna proposta per millorar la qualitat de
vida de la gent del municipi, del seu patiment. En canvi venen amb la Doctrina Parot, que
resulta que a més Europa ho ha dit clarament, i li ha sabut greu el resultat, però la Llei és la
Llei i no es pot saltar, per aquest motiu i per sentit comú no li queda més que votar en
contra.
Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i indica a la senyora Martí que hi
està totalment d'acord amb l'exposat, però el que passa és que no sap si el primer punt
s'entén bé, ja que no diu que no s'apliqui la Sentència Parot, de fet s'aplica. Aquí es diu
expressar el desacord i el rebuig cap a la Sentència. Evidentment que s'aplica i la prova està
en què estan sortint assassins, violadors, etarres, etc.
El senyor Folguera ha dit que no jutjaria dues vegades, doncs ell els jutjaria 30, 40 i 50
vegades i els deixaria tancats de per vida. El senyor Folguera ha votat la moció en contra,
digui el que vulgui i faci la demagògia que vulgui, creu que ha quedat retratat votant aquesta
moció en contra. Com és intel·ligent ha quedat retratat.
Intervé la presidència i manifesta que han quedat clares les posicions, més enllà de les
formes. Creu que s'ha d'intentar dintre del possible que tothom cuidi les formes.
Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que possiblement
coincideix amb tots els partits, inclús amb el PP. Les sentències estan per acatar-les, els
agradi o no. Si algunes es poden recórrer es fa.
El PSC veu que la Sentència a part que s'està aplicant, crea una gran alarma social a la
població. A ell el que menys li preocupa, i no vol que es malinterpreti, però de tots els que
estan sortint i deixen lliures en aquest moment des que s'aplica la Sentència, li preocupen
molt menys els terroristes, que no pas que deixin anar un violador, que diu que a més a més
no s'ha penedit, i torna a la societat a fer el mateix o que deixen anar un altre que a la seva
víctima l'ha penjada. Això li preocupa més.
No sap si es va redactar malament la Llei abans, però està clar que el resultat ara és pitjor.
Com es diu a vegades “és pitjor el remei que la malaltia”. Això és el que passa aquí.
El PSC no vol entrar sobre el primer i segon punt de la moció. Segurament si la moció
l'hagués presentat el seu grup, segurament l'hagués redactat d'una altra manera, però creu
que amb el fons tots coincideixen, i creu que amb alguns moments i alguns temes han de fer
política municipal per sobre del municipi, i creu que aquest tema és un d'ells. No sap si
afectarà els ciutadans de Parets, però segur que molta gent està preocupada quan veu la
gent que es deixa en llibertat i surt a les notícies de la televisió o als mitjans de comunicació.
El PSC salvant tots els peròs i en contres, creuen que la Sentència ha fet i està fent molt mal
a la societat espanyola, i per l'exposat voten a favor de la moció, sense entrar en els detalls
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que segurament separarien o que el seu grup hagués redactat d'una altra manera.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 8 (PSC, PP)
Vots en contra: 1 (ICV)
Abstencions: 7 (NOPP, CIU)
Per tant i,
Moció del grup municipal del PP de rebuig a la sentència que anul·la l'aplicació de la
Doctrina Parot
Atesa la resolució del Tribunal Europeu dels Drets Humans de 2013, que deroga l'aplicació
de l'anomenada "Doctrina Parot", i la perplexitat i la indignació lògica i legítima que ha
provocat pels efectes que suposa l’excarcelament de terroristes, violadors i altres
condemnats per delictes molt greus.
Atès el compromís de Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol, que ha patit la barbàrie
terrorista i criminal, i en coherència amb l'obligat i sentit suport i solidaritat amb les víctimes i
els seus familiars.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. L’Ajuntament de Parets del Vallès expressa el seu rebuig a la sentència de la Gran Sala
del Tribunal Europeu dels Drets Humans d'octubre de 2013, que anul·la l'aplicació de
l'anomenada "Doctrina Parot" als membres de l'organització terrorista ETA, entre d'altres.
2. L'Ajuntament de Parets del Vallès referma el compromís de suport permanent a les
víctimes del terrorisme i d'altres delictes molt greus i mostra el seu rebuig davant una
sentència que considera injusta.
3. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.
11. Moció del grup municipal del NOPP relativa a l'adhesió al recurs presentat per ERC
per crims contra la humanitat, pels assassinats comesos pel règim franquista contra
el President Lluís Companys i Jové i diversos alcaldes, entre els quals hi ha en Joan
Brunat i Escona i Antoni Arimon i Farrés
Pren la paraula el secretari i llegeix la Moció següent:
“Rosa Martí i Conill, com a portaveu de Nova Opció per Parets (NOPP), i en representació
del grup, presentem la següent MOCIO, perquè es vegi en el proper ple.
Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat a l’Argentina una demanda per crims
contra la humanitat denunciant l’afusellament del president Lluís Companys i Jové i de
diversos alcaldes de la República, entre els quals hi ha en Joan Brunat i Escona, i Antoni
Arimon Farrés, tots dos alcaldes de Parets del Vallès i que foren afusellats al camp de la
Bota.
Considerant encertada aquesta iniciativa tenim a bé presentar la MOCIÓ següent:
Manifestar el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès a la querella presentada per
Esquerra Republicana de Catalunya al Jutjat de Buenos Aires contra l'estat espanyol per
crims contra la humanitat, pels assassinats comesos pel règim franquista contra el President
Lluís Companys i Jové i diversos alcaldes, entre els qual hi ha en Joan Brunat i Escona i
Antoni Arimon i Farrés.”
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Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup ha
presentat la moció, perquè Parets, desgraciadament, va tenir dos alcaldes que van morir
afusellats al Camp de la Bóta, militants d'ERC. Va morir un altre alcalde que no era militant
de l'esmentat partit.
Creu que ERC molt encertadament ha presentat una demanda a l'Argentina per recuperar la
memòria històrica de les persones, en especial del President Companys, i a més ha posat a
la demanda la llista dels alcaldes i de dos diputats afusellats.
El NOPP creu que és bo que l'Ajuntament s'adhereixi o manifesti el seu suport. També ho ha
fet l'Ajuntament de Mollet, ja que aquest va tenir l'alcalde Fortuny que el van assassinar. És
una qüestió de justícia donar com a mínim des de l'Ajuntament aquest suport, sobretot per la
qüestió de la memòria històrica.
Uns van morir afusellats i altres no van morir, però van patir judicis. No només van morir els
esmentats alcaldes, sinó altres persones, algun regidors i algun altre alcalde, ja ho ha dit
abans, i si algú d'aquests són militants d'ERC, sempre i en qualsevol moment aquesta
adhesió és ampliable a qui sigui, perquè tan de bo la iniciativa que ha tingut ERC, la
tinguessin altres partits, que poden representar aquestes persones o que ERC ho ampliés a
tothom, perquè seria de justícia una condemna per crims contra la humanitat per tots els que
van assassinar i no només els que van ser assassinats, sinó els que van patir seqüeles.
Si s'arriba a aconseguir una Sentència favorable, serà una de les millors accions que s'hagi
portat a terme en el camp de la recuperació de la memòria històrica.
Els grups de CiU i ICV voten a favor.
Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i manifesta que com acaba de dir la
senyora Martí, seria bo que hi fossin tots. Si es parla de memòria històrica sembla que hi ha
una sèrie de grups polítics que la memòria històrica és a mitges. Aquí només va matar el
règim franquista, hi està d'acord i el PP ho condemna al 100%, però també condemna els
assassinats que van haver de l'altre bàndol.
El PP entén que ERC parli només d'un bàndol, que és el que potser els interessa que la gent
sàpiga.
El PP no només parlaria de polítics, sinó que també parlaria de persones, com molt bé ha dit
la senyora Martí, que també van patir el feixisme com amb els republicans. Podrien parlar de
gent coneguda com el mestre Lluís Piquer i els seus fills, assassinats pels republicans,
simplement per donar classes de catecisme.
El PP vota en contra de la moció, perquè la veuen sectària, ja que es parla només d'una
part, i el PP per al pròxim Ple presentarà una moció, en què hi hagi assassinats d'un bàndol i
d'un altre, ja que la guerra civil és condemnable tant per un bàndol com per l'altre, perquè
els dos van matar i van assassinar. Aquesta moció la voten en contra i per al pròxim Ple
intentaran presentar una moció, en què surtin els assassinats de veritat de la guerra civil tant
d'un lloc, com d'un altre.
Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que el seu grup ha fet
arribar la seva voluntat i petició sobre la moció.
Com bé diu la moció i la regidora Rosa Martí, és una demanda que presenta ERC, i sembla
que es va oblidar alguns dels noms que ara apareixen en aquesta moció.
Els ha arribat de l'Agrupació Local d'ERC que estarien interessats en què es deixés sobre la
taula la moció, per treballar i posar-se d'acord conjuntament amb el consistori amb aquest
partit polític per acabar d'encabir i incloure alguns noms més, com poden ser regidors.
La petició formal del PSC serà la mateixa que se'ls ha tramès. Per aquest motiu al seu grup
li agradaria deixar sobre la taula la moció i tornar-la a presentar el mes que ve en el proper
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Ple, una vegada que s'hagin ampliat les persones i inclús ERC que és la que ha presentat la
demanda. Si això s'accepta, perfecte, i sinó, lamentablement per intentar forçar a què es faci
i es tiri endavant d'una forma consensuada, evidentment si hi estan d'acord la resta de
partits polítics de treballar-la conjuntament, el PSC hauria de votar en contra per tornar-la a
presentar amb la línia que diu.
Intervé la presidència i explica que es fa la proposta, que ja es va fer al NOPP en la Junta de
Portaveus, sobre que la moció quedi sobre la taula, a fi de complimentar-la i impulsar-la
entre tots i presentar una moció, la qual requereix el màxim consens, fet que seria positiu.
La portaveu pot contestar, encara que entén que la moció ha passat perquè el NOPP no
està disposat a deixar la moció sobre la taula.
La portaveu del NOPP, la senyora Martí, indica que no es deixa sobre la taula, per una raó
molt clara i és que entén que en qualsevol moment es pot ampliar. Si ERC o un altre grup,
perquè el representant del PP ha dit que presentaria una altra en el proper Ple. Sempre és
ampliable. No entén perquè no es pot votar la moció, i un altre dia si és que hi ha una altra
proposta es pot sumar, per això no entén per què no es pot sumar. Per l'exposat el NOPP ha
decidit no deixar-la sobre la taula i sotmetre-la a votació.
La presidència indica que en aquest cas, el PSC vota en contra, en espera que es faci la
proposta consensuada entre tots els grups que sigui possible i que tingui el major nombre de
suport.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 8 (NOPP, CIU, ICV)
Vots en contra: 8 (PSC, PP)
Abstencions: 0
Intervé el secretari i explica que d'acord amb el vot de qualitat de la presidència, la moció no
s'aprova.
12. Moció de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Declaració de Lleida),
sobre l'educació ambiental
Pren la paraula el secretari i llegeix la part dispositiva de la Moció.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper decisiu que ha
protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.
Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de creació de
consciència, de valors i de coneixement basada en una nova relació entre les persones i el
medi, i que és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat en la ciutadania i nous
models de governança participativa.
Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de gestió
ambiental necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha experimentat la
societat en àmbits de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió dels residus, l’eficiència
energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del territori i de la
biodiversitat.
L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població en una
direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de les nostres
ciutats i pobles.
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Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la Cimera
de Rio, la societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de l’educació ambiental
en el nostre entorn més proper i, fins i tot, en el context europeu.
En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els
ajuntaments, que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació ambiental
que donin suport a la seva gestió ambiental municipal.
Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida, que ara
ens acull, la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la categoria
d’educació ambiental per la Fundació Fòrum Ambiental.
Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el suport de
la tasca innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de Catalunya.
Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper de la societat civil té en aquest
àmbit: el ric teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les empreses i els
professionals de l’educació ambiental i, molt especialment, la ciutadania . La seva capacitat
de generació de consciència social, de mobilització, de creació de corresponsabilitat i
d’implicació han estat i són indispensables.
Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre actors, la
Xarxa considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per garantir una gestió
ambiental municipal eficient i de qualitat.
És per tot això, que el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que és el que
està més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de valors
ambientals i de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d’èxit de la gestió
ambiental municipal i de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i econòmics.
Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model de
governança participativa que ens porti a una societat més sostenible.
Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear sinergies que
condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió ambiental. Per
part nostre, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a l’hora de compartir els nostres
recursos amb altres entitats locals i ens comprometem a adherir-nos i participar activament
en alguna de les campanyes de sensibilització que s’organitzin des de la Xarxa.
Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la implementació de la
conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de les entitats d’educació
ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar sinèrgies mútues.
Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén que la
gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la corresponsabilitat.
Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent un
espai de creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit d’aprenentatge de la
corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l’espai educatiu per donar a conèixer la tasca
municipal en matèria de sostenibilitat i capacitar el professorat i els alumnes; i afavorir la
creació de xarxes escolars i espais d’intercanvi entre actors educatius, com a elements de
potenciació de la sostenibilitat i de la cohesió territorial.
Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic familiar, i en
particular amb la població amb més dificultats d’accés a la informació ambiental.
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Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de responsabilitat
social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats d’ocupació en el sector de
l’educació ambiental i la sostenibilitat.
Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els avantatges que
proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als recursos de
comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la garantia d’accés a la
informació ambiental i la participació pública en la presa de decisions.
Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la
mateixa Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i
projectes comuns que promoguin la complicitat de la ciutadania en l’impuls de les polítiques
ambientals locals.
Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal,
per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de la
corresponsabilitat ambiental i dels comportaments ambientalment correctes.
Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la inversió
tenen en eficiència i estalvi dels recursos.
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius plens
municipals i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de
donar el màxim suport al compromís local envers l’educació ambiental.
13. Moció del grup municipal del PSC relativa a la Llei orgànica per a la millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE)
Pren la paraula el secretari i llegeix la part dispositiva de la Moció.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor,
encara que vol manifestar que el primer punt de la moció de demanar que es retiri el
Projecte de llei orgànica, ha de dir que avui s'acaba d'aprovar al Senat, desgraciadament per
a tothom, però en tot cas com el NOPP està a favor de l'esperit de la moció voten a favor.
CiU vota a favor.
Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i vota a favor. Indica que el seu grup ja va
presentar una moció respecte a aquest tema fa un any i pico. El PSC la va votar a favor, i
ara la presenten quan ja l'ha aprovat el Senat. “Más vale tarde que nunca”.
Pren la paraula el regidor del PP, el senyor Soto, i vota en contra. Indica que no és per la
part dels acords, amb el qual el seu grup està en contra d'uns quants d'ells, sinó per tota la
prèvia.
Explica que la LOMCE segrega triplement per llengua, per sexe i per capacitats. Per llengua
segrega aquí a Catalunya, amb el tema del català i la inversió lingüística. Per sexe
simplement són les escoles, com a tota Espanya, les escoles concertades normalment de
l'Opus Dei, en què hi ha diferència de sexe.
La moció diu que la LOMCE representa una involució del sistema educatiu, perquè defensa
un model classista, competitiu, en què els monopolis del mercat i de l'església estan per
davant del servei públic democràtic i participatiu. Per tant el govern del PP vol utilitzar el
Projecte de llei amb una finalitat exclusivament ideològica.
El senyor Soto manifesta que totes les lleis educatives han estat històricament ideològiques.
Les que ha fet el Partit Socialista i les que ha fet el Partit Popular, per aquest motiu creu que
sobra. Un exemple és que s'inclou el tema de la religió a la LOMCE. La religió és una
assignatura optativa, sempre i en tots els casos en l'educació pública, en canvi la Llei
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Socialista va incloure l'assignatura educació per a la ciutadania, per entendre-ho, una
pseudoreligió progressista, que era obligatòria.
Per últim parla que el model lingüístic que han escollit com a país i en funció del territori, ha
de dir que és la mateixa història de sempre. Aquí com a país només hi ha un, només està
Espanya, per molt que es digui que Catalunya és un país, no ho és.
Comenta que el de les formes marxa. Llavors què passa, que per molt que es digui que
Catalunya és un país no ho és. Hi ha la voluntat per part de companys, que sigui un país,
perfecte i no hi ha problema. Hi ha una voluntat però per més que es digui, no ho és.
Intervé la presidència i explica que avui s'ha creat una nova línia, i està bé amb tot allò de la
transparència i la màxima democràcia, però s'ha d'entendre bé. En algun cas concret, en
alguna moció s'ha d'efectuar algun aclariment, però agrairia com a concepte, que les
mocions són bastant clares. Tothom que les presenta en la part expositiva, resolutiva, es veu
clarament quin és l'esperit, i creu que s'haurien de cenyir al vot.
Quan siguin mocions clares agrairia que la discussió es tingui en la Junta de Portaveus.
Evidentment el posicionament és el que és, en alguns casos seria bo que si s'ha de fer
alguna explicació, que complementi la lectura del secretari, perquè sinó es poden estalviar
aquesta lectura, valdria la pena que aportessin algun canvi substancial.
El posicionament cadascun és el que és, però s'ha de tenir en compte que són mocions, i
que es tingui en compte en els propers plenaris.
Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que més que per
al·lusions, que no per què hagi d'explicar la moció.
Indica que la moció presentada pel grup Socialista, ara i després de la ronda de
posicionaments, creu que té encara molt més sentit. Escoltant la posicions que ha sentit del
regidor del PP, creu que encara està en vigor la moció i que possiblement hi hagi molta feina
a fer encara amb aquest tema.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, CIU, ICV)
Vots en contra: 2 (PP)
Per tant,
Moció del grup municipal del PSC relativa a la Llei orgànica per a la millora de la Qualitat
Educativa (LOMCE)
El Govern central està debatent al Congrés i el Senat el projecte de Llei Orgànica per a la
Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE.
Una Llei que, tal i com està plantejada pel Govern estatal, segrega triplement: per llengua,
per sexe i per capacitats. La LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, d'escola catalana, trencant el principi d'igualtat d’oportunitats a l'escola i erosionant una societat cohesionada en el seu conjunt.
Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrògrada, anacrònica i segregadora del Ministre Wert. La LOMCE representa una involució del sistema educatiu perquè
defensa un model classista, competitiu, on els monopolis del mercat i de l’Església estan per
davant del servei públic democràtic i participatiu. Per tant, el govern del PP vol utilitzar el
projecte de llei amb una finalitat, exclusivament, ideològica.
És un atac frontal contra l’actual model educatiu comprensiu, en el que no es concep la classificació de l’alumnat per les seves capacitats i/o possibilitats econòmiques. Un model educatiu en el que té raó de ser la diversitat de les matèries i en el que el volum horari de les
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mateixes se singularitza en funció del model lingüístic que hem escollit, com a país, i en funció de l’entorn territorial en el que està ubicat l’escola. Un model d’èxit en el que l’escola ha
de ser el centre del sistema i que ara és vol menysprear atacant les competències del govern de la Generalitat en matèria educativa i menystenint la capacitat de participació i decisió del conjunt de la comunitat educativa i de la societat catalana.
És per aquest motiu que vam participar a la cimera catalana sobre educació: per defensar el
model d'escola catalana pública, inclusiva, laica, que no segrega i de qualitat, que històricament hem defensat els i les socialistes.
Volem, en definitiva, fer un front comú en defensa del model d'escola catalana amb el màxim consens entre pares, mares, estudiants, sindicats i grups polítics. Un model que defensa
el dret a l'educació, així com el model d’immersió lingüística. Aquest és el model que defensem i vam tenir un paper determinant en la seva creació. Rebutgem fermament la politització
que constantment es fa de la llengua i d’un problema que no és real ni rellevant a la societat
catalana. Utilitzarem tots els instruments disponibles i donarem suport a les accions jurídiques pertinents en defensa del nostre actual model d’immersió lingüística a l’escola catalana.
Avui però, l'escola catalana no pateix només per la denominada llei Wert, sinó també per les
polítiques de CiU, del president Mas i de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. El Govern ha reduït la despesa d’Ensenyament fins un 23% (en quatre anys). I mentre destina 24
milions d’euros en escoles d'èlit, disminueix el nombre de grups dels centres públics i tanca
escoles. Tot, amb un professorat sobre explotat, pressionat i retallat.
Des del PSC, volem compartir el nostre neguit amb el conjunt de la comunitat educativa i els
partits d'esquerres, en defensa d'una xarxa pública d'educació, davant l'atac frontal a l'escola pública que suposa la LOMCE. Denunciem aquesta reforma ideològica, el retrocés en el
model educatiu que suposa i la complaença i manca de voluntat de CiU. Si bé Wert i Mas
discrepen sobre la llengua, coincideixen en la resta. Així i pel que fa al Govern català, li demanem que es prohibeixi subvencionar les escoles que separen l’alumnat per sexe i destinar més recursos a beques menjador.
Per això, el Ple de l'Ajuntament per MAJORIA, ACORDA:
1. Demanar que es retiri el projecte de llei orgànica (LOMCE) presentat pel Govern del PP
fins que no hi hagi un ampli consens de la Comunitat Educativa sobre el contingut del
mateix.
2. Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants
d’entitats, agents educatius i partits polítics contra l’actual projecte de reforma que proposa
el Govern espanyol.
3. Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments disponibles i
per dur a terme les accions jurídiques pertinents, com ara el recurs al Tribunal Constitucional
contra la LOMCE, en defensa del nostre actual model d’escola catalana.
4. Recolzar el Govern català -atenent l’acord de la cimera d’educació- en la defensa de
l’actual model d’immersió lingüística sustentat en l’actual marc regulador de l’Estatut
d’Autonomia i la Llei d’Educació de Catalunya, atès que garanteix el domini d’ambdues
llengües cooficials, al finalitzar l’educació obligatòria.
5. Demanar al Govern català que accepti dues esmenes a la Llei d'Educació de Catalunya
perquè es prohibeixi el concert a les escoles que separen els alumnes per sexe i per tal que
sigui preceptiu consensuar amb els ajuntaments el possible tancament d'una escola pública
en una població.
6. Defensar una escola pública catalana, laica, inclusiva, equitativa, oberta a l’entorn,
diversa i integradora -sense itineraris diferenciats- que tingui autonomia de gestió i
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d’avaluació, en la que es trametin els valors i els continguts democràtics. Una escola en el
marc d’un sistema que entengui el fet educatiu en totes les seves dimensions, es vertebri
sota l’acció i la corresponsabilitat de les administracions públiques i faci possible una real i
efectiva involucració dels agents socials.
7. Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: pedagògicament legitimat,
jurídicament viable i socialment acceptat, que ha portat resultats netament positius per
l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el
coneixement del castellà.
8. Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat
de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.
14. PRECS I PREGUNTES
14.1. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i reitera una petició que van
formular en l'últim Ple i voldria saber si s'ha avançat i si es tira endavant. L'Ajuntament té en
propietat els terrenys antigament anomenats Padeva, al costat de Cal Jardiner, que estan en
erm des de fa molts anys i el NOPP va demanar que s'intentés fer algun tipus d'adjudicació
o de contracte o treure unes petites bases, perquè algun pagès del municipi cultivés els
terrenys. Sembla que estaria bé. Prega que es redactin unes petites bases i es porti a terme
l'adjudicació.
Creu que no és un tema gaire complicat i els camps tindrien un millor aspecte. Això no fa
gaire que ho ha fet l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, ho ha vist publicat al DOG. És un tema
que estaria bé de tirar endavant.
És un secà, no és un regadiu i per aquest motiu i si es fes un canvi de cultiu seria
problemàtic. Caldria redactar unes bases i una adjudicació, perquè els terrenys no es tinguin
erms.
14.2. El NOPP ha tingut notícies a través d'un estudi, que des de l'any 2008 fins al 2012 el
nombre de comerços a Parets ha disminuït en gairebé 100. 98 comerços per ser exactes.
L'any 2008 hi havia 262 comerços i al 2012 només 164.
En aquests moments que s'estan implementant en el municipi unes grans superfícies, en un
punt determinat, que entén que està bé, i és un fet que existeix l'opció de les grans
superfícies en la majoria de llocs, però aquesta implantació hauria d'anar en paral·lel d'un
manteniment del comerç local.
És evident que no hi ha una solució màgica, però a la vista de les esmentades dades, a la
vista que en aquests moments estan en creixement un punt de grans superfícies, seria
oportú, al més aviat possible, en el pressupost de l'any que ve incloure un estudi per
intentar, a part d'avaluar les dades, anar més enllà i donar algun tipus de suport al comerç
local, com la recuperació del mercat de l'Eixample i altres qüestions que són molt difícils.
És un bon moment per fer-lo, perquè hi ha el contrapès de la gran superfície i hi ha unes
dades que són molt contundents i el comerç local és bàsic per reestructurar el municipi. Per
l'exposat prega que es redacti un estudi, que s'intenti trobar algun tipus de solució, que
alguna passaria per recuperar o intentar recuperar el mercat de l'Eixample, i pel que fa al
Barri Antic, no sap què es podria fer, però en tot cas que es redacti l'estudi i que
probablement un altre dels apartats que caldria valorar és el suport, fins i tot econòmic, a
l'igual que s'ha fet amb el tema del sector industrial.
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14.3. La senyora Martí pregunta si s'ha fet el reforç en la neteja dels carrers, tenint en
compte que s'han produït aquests últims episodis de pluges i vents, que generen moltes
fulles i residus a la via pública.
Altres anys s'ha incorporat un reforç. El NOPP entén que s'ha de fer, suposa que deu estar
previst, però en tot cas insisteix en aquest punt.
14.4. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i proposa a tots els grups
municipals de fer una iniciativa conjunta de cara al 15 de desembre, el dia de la Marató.
CiU vol fer alguna cosa, però els agradaria encara més si es posessin d'acord i engeguessin
una acció conjunta de tipus esmorzar solidari. Si algú té una idea millor, es pot debatre i
portar-la a la pràctica al més aviat possible, perquè d'aquí al 15 està a no res.
14.5. Intervé la portaveu del NOPP, i sol·licita de nou la paraula, perquè s'ha descuidat una
qüestió.
Explica que tots els grups van valorar l'any passat la qüestió de la Cavalcada dels Reis, i
demana que es tingui en compte que els Reis acabin al Barri Antic, ja que també podria ser
un tema de suport al comerç local, i que acabin el recorregut a la plaça de l'Ajuntament com
sempre i només deixar l'opció del pavelló en cas de situacions extremes com la pluja. Prega
que la petició es consolidi, tal com es va apuntar que s'estudiaria.
14.6. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i explica que l'avinguda de
Catalunya és una avinguda difícil per als vianants des del punt de vista de les voreres,
perquè són molt estretes, en un cantó són més amples, després s'estrenyen, i hi ha objectes
pel mig. S'han de començar a replantejar com a mínim reforçar la senyalització en els
semàfors. Amb el tema de la implantació del Sector Iveco, molta gent es desplaça per
l'avinguda de Catalunya i passa pel mig de Parets.
Han vist casos d'un perill important, sobretot per la canalla. Hi ha molta canalla que a causa
de la situació de crisi han d'anar caminant i han vist situacions en el pas de vianants del
carrer Rosselló, on està Correus, la qual és una zona bastant fosca des del punt de vista de
la il·luminació. Hi ha focus grocs, suposa que ara es canviaran per uns de blancs, però és
una zona que arribes amb molta foscor.
No costaria res demanar a la Diputació d'instal·lar algun tipus de senyalització vertical,
mitjançant algun semàfor intermitent o un semàfor optatiu que el vianant pogués prémer el
botó si vol passar, però almenys un advertiment lumínic que es vegi, ja que s'ha incrementat
molt el pas de vehicles per l'avinguda de Catalunya, creu que motivat pel tema de la zona
Iveco.
Un altre pas de vianants afectat és el que està ubicat al davant de la farmàcia de l'Eixample,
poc abans d'arribar a la benzinera. Molts pares que van a l'escola Vila Parietes, es paren
perquè no s'atreveixen a passar. La situació és complicada i valdria la pena prendre
mesures al respecte abans que passin danys majors. Creu que aquest esforç s'hauria de fer
i és aquest el seu prec.
Pren la paraula la presidència i respecte al tema de cultivar els terrenys anomenats Padeva,
explica que seria fantàstic cultivar espais, als quals no se'ls dóna un altre ús, i que puguin
tenir un moviment econòmic i que es pugui desenvolupar una activitat, sigui la que sigui. Si
algú del municipi pot treure profit, encara que sigui per autoconsum, encara millor. És un
prec que es tindrà en compte per valorar en els pressupostos de 2014.
El tema dels comerços és molt complicat, perquè no existeix la vareta màgica i la realitat és
complicada, encara que la proposta de redactar un estudi és interessant. Aglutinar dades i
ajudar als plans de dinamització, que ja es fan o algunes de les coses que alguns
comerciants coneixen com alguns dels plans de suport, que existeixen. Hi ha activitats,
suport a emprenedors, algunes ajudes al món industrial i també les tenen dintre del món
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comercial.
Es pot redactar algun estudi que es tradueixi en alguna acció concreta per ajudar al petit
comerciant, que arreu ho està passant molt malament.
Respecte al reforç del servei de neteja, ho explicarà el regidor. El el servei de neteja s'ha de
reforçar en la temporada de poda o en el temporal de l'altre dia. Vol agrair en nom de tota la
corporació, que està segur que tots coincidiran, la tasca que aquell mateix dia i mateixa nit
van portar a terme els diferents cossos de seguretat per solucionar els problemes inevitables
que es produeixen quan cau aquestes quantitats d'aigües.
Protecció Civil va desenvolupar una tasca importantíssima que agraeix en nom de tot el
consistori, perquè són moments complicats, en condicions molt extremes.
Creu que aquest any podrà ser una realitat que els Reis acabin el recorregut a la plaça de la
Vila, ja que es donen tots els condicionants. La coordinació en els horaris fa factible que
l'horari s'ajusti més. Intenta ser prudent amb el que explica, perquè a aquesta hora suposa
que no els escolta cap nen.
Creu que el recorregut es pot coordinar perquè sigui una realitat, encara que tots han
d'assumir els riscos reals que hi ha. Han fet una proposta que explicaran a la Comissió
Informativa de com s'hauria d'acordonar els carrers per entrar per la zona de la Cooperativa,
travessar tota la plaça i que la gent pugui estar als costats, i que els Reis puguin rebre la
clau al Balcó. Podria ser un format molt més maco, molt més entranyable, però hi ha l'altra
part i és que es perd la confortabilitat d'un espai tancat, fet que s'assumeix en el moment
que es pren una decisió com aquesta. Afegeix que la proposta pressupostària està prevista
perquè els Reis arribin a la plaça.
La presidència indica que CiU ha fet una proposta, que és un clar exemple del que s'hauria
de fer sempre en la majoria de les qüestions importants, que és una proposta conjunta de
tots els grups per intentar fer una acció el dia de la Marató.
És una proposta interessant, i s'hauria de decidir si es crea una, o si s'adhereixen a algunes
de les que ja organitza alguna entitat del municipi. Hi ha entitats que han començat algunes,
i altres fan alguna activitat concreta per la Marató. Podrien parlar del tema i més enllà
d'aquesta taula veure si pot tenir un encaix amb alguna de les entitats o que sigui una
proposta complementària.
Li sembla una idea fantàstica que necessita d'una certa premura, perquè qualsevol proposta
que es faci també és veritat que s'ha de coordinar amb els organitzadors. Ho coneix de
dintre i tot el que tindrà lloc a la Marató d'aquest any està pràcticament tancat. Per aquest
motiu val la pena que qualsevol proposta que es vulgui portar a terme, que es faci ràpid per
intentar encabir-la.
El regidor de Via Pública i Cohesió Territorial contestarà el prec del grup d'ICV sobre el tema
de l'avinguda de Catalunya. Són precs que tracten sobre la mobilitat i seguretat, temes que
coneixen i son delicats.
L'experiència que té l'Ajuntament en aquest àmbit amb la Diputació de Barcelona, és que
l'avinguda Catalunya no és una via ràpida, sinó una artèria principal. Amb l'esperit i el
desenvolupament de la connexió de l'Eixample i el Barri Antic, és que l'avinguda sigui cada
vegada més un espai comercial i més de relació i menys una via ràpida, però la realitat és la
que és amb els municipis i la Diputació té una clara reticència lògica a intentar posar
impediments, ja sigui senyalització vertical, horitzontal o semàfors en aquest tipus de vies,
però es bo estudiar alguna fórmula per solucionar el tema.
Intervé el regidor de Mobilitat, el senyor Cayuela, i indica que ja estan treballant en el tema, i
estan pendents del Pla de mobilitat, el qual el van rebre, però l'han retornat perquè hi havia
algunes errades o algunes consideracions que l'Ajuntament creia que s'havien de millorar.
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Reitera que estan treballant en el tema i suposa que no trigaran gaire a trobar alguna
solució.
Intervé la regidora de Cultura, la senyora Martínez, i explica que respecte al tema del
comerç i des de l'assessorament, s'atorguen ajuts a nous emprenedors.
D'altra banda, els petits comerços que es vulguin establir tenen una reducció del 50% en la
taxa per l'obertura d'establiments. Quant al mercat s'ha ampliat en un 75%, a veure si així és
possible poder tornar a reobrir.
Estan intentant buscar solucions directes i parlar amb els propietaris per aconseguir una
reducció dels lloguers.
Han demanat informació a les immobiliàries perquè facilitin dades sobre els locals del poble i
arribar a acords per facilitar els lloguers, perquè és veritat que al Barri Antic són una mica
més assequibles, però a la part de l'Eixample no, i els preus encara són massa elevats.
Creu que Parets no és un poble per tenir-ne aquests preus tan elevats de lloguers.
Els comerços a l'igual que les indústries tenen ajuts directes per a la contractació de
personal.
Pel que fa a la Cavalcada del Reis, explica que estan treballant la proposta a fi que els Reis
estiguin a la plaça de la Vila. També és una demanda dels comerciants i només esperen que
no plogui.
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari accidental

Sergi Mingote Moreno

Enric Acero Casas
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