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

Sessió núm.: PLE2013/8
Caràcter: Extraordinari
Data: 7 de novembre de 2013
Horari: 19:00 h a 20:20 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 SERVEIS PERSONALS
2. Aprovar,  si  procedeix,  proposar  al  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  de  la 

Generalitat de Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la vila per al 2014.

3. Acordar,  si  correspon,  l'acceptació  d'una  aportació  econòmica  atorgada  per  la 
Generalitat de Catalunya destinada al funcionament de l'escola Pau Vila durant el 
període abril-juny de 2013.

4. Aprovar, si escau, el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant  el  Departament d’Ensenyament i  l’Ajuntament de Parets del  Vallès per 
finançar el funcionament de centres educatius de titularitat municipal per al període 
juliol-desembre de 2013.
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ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 4/2013.

6. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici 
de 2014.

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

8. Acordar,  si  escau, l'agermanament amb els municipis de  Chilluevar i  Santo Tomé 
(Jaén).

  

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i indica que en el punt sisè de l'acta del 
dia 19 de setembre de 2013, en què parlaven de l'aprovació definitiva de l'estat de comptes, 
el seu grup va deixar de manifest i de forma molt clara que no es posicionaven en un sentit, 
ni en un altre. Creien que no era procedent, a causa de tot el que van explicar en el seu 
moment, però veuen que al final a l'hora del recompte de vots, els tres vots dels regidors de 
CiU, s'han comptabilitzat com un vot en contra, com un vot en no. Agrairia en tot cas, que si 
això ha de ser així prega que a l'acta hi hagi algun argument jurídic o alguna cosa que acabi 
de definir la posició del vot.

La presidència manifesta que el vot de CiU en l'esmentat punt va ser d'abstenció.

El  senyor  Urtusol  explica  que  CiU  no  es  posicionava  i  vol  que  els  seus  vots  no  es 
contemplin ni en un sentit, ni en un altre. El secretari va dir que valoraria exactament com 
s'ha d'interpretar el fet de no votar i estar presents en un Ple. Veu que s'ha interpretat com 
un no, però no hi ha cap argument jurídic, que doni valor a aquest fet, per aquest motiu li 
agradaria que en tot cas que constés si ha de ser així; sinó pot ser que els vots dels tres 
regidors de CiU no es contemplin en un sentit, ni en un altre.

La presidència manifesta que el  vot  de CiU en l'esmentat  punt  va ser d'abstenció,  que 
consta un error en  l'acta, que es corregirà, en el sentit que els vot en contra eren del grup 
municipal de NOPP, i les abstencions dels grups de CiU i IC-V.

El secretari exposa que tots els regidors que són presents en el moment de la deliberació 
del punt de l'ordre del dia, han d'emetre el seu vot, ja que el nombre d'assistents i el nombre 
de votacions han de coincidir.

El senyor Urtusol indica que CiU va fer el que va creure oportú en aquell moment, que era 
no votar  i  no posicionar-se.  El  senyor Urtusol  explica que no és professional de l'àmbit 
jurídic, per aquest motiu no sap com s'ha d'interpretar, per això li agradaria que si s'han de 
comptabilitzar els vots, CiU vol que no es comptabilitzin, però si s'han de comptabilitzar de 
la  mateixa manera que hi  ha un raonament jurídic  que obliga a comptabilitzar  els  vots, 
voldria que hi hagués la base jurídica, que diu que aquests vots s'han d'interpretar.

La presidència exposa que el  tema queda bastant  clar  i  s'actuarà en conseqüència.  La 
voluntat de CiU és que no consti la votació ni a favor, ni en contra, ni abstenció,  en tot cas 
s'entén la sol·licitud de CiU, i queda pendent de la consideració per part del Secretari.

Per part del secretari s'informa  que l'article 68 del Reglament orgànic municipal estableix 
que fins i tot en el supòsit de l'absència d'un membre del Ple, un cop iniciada la deliberació 
d'un assumpte, equival a l'abstenció, a l'efecte de la votació corresponent. Per aquest motiu 
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s'informa que s'ha d'incloure en l'Acta que el posicionament de CiU és abstenció. 

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'acta del dia 19 de setembre de 2013.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
2.  Aprovar,  si  procedeix,  proposar  al  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  de  la 
Generalitat de Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la vila per al 2014
Pren la paraula la presidència i llegeix la part dispositiva de l'acord. Tots els grups voten a 
favor. Per això,

Exposició i descripció de fets
Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors i l’Ordre EMO/202/2013 de  
22 d'agost, per la qual s’estableix el calendari oficial de les festes laborals a Catalunya per a  
l’any 2014.

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

1. Proposar  al  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  
l’establiment de les Festes Locals de la vila en les dates que s’indiquen:

- 27 de gener de 2014 (Festa Major d’hivern).
- 28 de juliol  de  2014 (Festa Major d’estiu).

2. Traslladar l’acord que en resulti al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat  
de Catalunya.

3.  Acordar,  si  correspon,  l'acceptació  d'una  aportació  econòmica  atorgada  per  la 
Generalitat  de Catalunya destinada al  funcionament de l'escola Pau Vila durant  el 
període abril-juny de 2013
Intervé  la  presidència  i  explica  que  els  punts  tres  i  quatre  són  similars  i  proposa  una 
exposició conjunta d'ambdós temes i votar-los conjuntament.

El secretari indica que la votació ha de ser separada.

Pren  la  paraula  la  regidora  d'Educació,  la  senyora  Lloret,  i  proposa  l'acceptació  d'una 
aportació econòmica atorgada per la Generalitat de Catalunya destinada al funcionament de 
l'escola Pau Vila durant el període abril-juny de 2013, per un import de 321.649,07 €.

Aquesta aportació serveix bàsicament per pagar els sous dels mestres i dels treballadors del 
Pau Vila, i una part es destina a despeses de funcionament de l'escola.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets
Atès l’actual Conveni singular entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Parets del  
Vallès per al funcionament de l’escola Pau Vila.

Atès que segons escrit amb registre d’entrada de data 12 de juliol d’enguany de la Direcció  
General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  
on se’ns comunica que l’import provisional del finançament de l’esmentat centre pel període  
abril a juny de 2013 és de 321.649,07€.

D'acord amb aquest càlcul, l’import es fa efectiu en tres pagaments: l’import de 107.217,07€  
correspon al mes d’abril i els dos imports de 107.216,00€ corresponen als mesos de maig i  
de juny. 
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Atès l’informe de la responsable del Servei d’Educació.

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

1. Acceptar l’aportació econòmica per part de la Generalitat de Catalunya de 321.649,07€  
per al funcionament de l’escola Pau Vila durant el període abril-juny de 2013.

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

3. Traslladar l'acord al Departament d'Ensenyament-Direcció General de Centres Públics. 

4. Aprovar, si escau, el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant  el  Departament  d’Ensenyament  i  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  per 
finançar el funcionament de centres educatius de titularitat municipal per al període 
juliol-desembre de 2013
Pren la  paraula la regidora d'Educació,  la  senyora Lloret,  i  explica que abans tenien un 
conveni genèric amb la Generalitat, però en el present curs demanen convenis molt més 
específics per aquests períodes, per aquest motiu es proposa l'aprovació del conveni per 
després acceptar l'aportació entre els mesos de juliol-desembre de 2013, per un import de 
602.412,90 €.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Exposició i descripció de fets
Atès que el Departament d’Ensenyament, en aplicació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol,  
d’educació, transfereix periòdicament als municipis titulars de centres el finançament per al  
seu funcionament.

Atès  que  per  donar  compliment  a  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim jurídic  i  de  
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Direcció General de Centres  
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, segons escrit amb  
registre d’entrada de data 2 de setembre d’enguany, adjunta la proposta de conveni per al  
finançament  del  centre  docent  de titularitat  municipal,  escola  municipal  Pau Vila,  per  al  
període juliol-desembre de 2013. 

Atès  que  l’import  concedit  del  període  de  juliol  a  desembre  de  2013,  que  es  financia  
mitjançant el conveni esmentat, és de 602.412.90€. 

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

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

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

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

1. Aprovar el conveni per al finançament del funcionament del centre docent de titularitat  
municipal, escola municipal Pau Vila, per al període juliol-desembre 2013.

2. Facultar  l’alcalde  president  de  la  corporació  perquè  procedeixi  a  la  signatura  dels  
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.
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3. Acceptar l’aportació econòmica concedida per part  de la Generalitat  de Catalunya de  
602.412,90€  per  al  funcionament  de  l’escola  Pau Vila  durant  el  període juliol-desembre  
2013.

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

5. Traslladar l'acord al Departament d'Ensenyament-Direcció General de Centres Públics. 

Annex
Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant  
el  Departament  d'Ensenyament,  i  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  per  finançar  el  
funcionament  dels  centres  educatius  de  titularitat  municipal  que  integren  el  Servei  
d'Educació de Catalunya per al període juliol-desembre de 2013

Barcelona,

REUNITS
D'una banda, l'Honorable senyora, Irene Rigau i Oliver, consellera d'Ensenyament que actua en  
nom i representació de la Generalitat de Catalunya, en virtut del càrrec que ocupa, d'acord amb  
el  nomenament  fet  pel  Decret  166/2012,  de 27 de desembre,  i  en virtut  de la  competència  
conferida per l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i  
règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

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

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a subscriure el present conveni, i a tal  
efecte

EXPOSEN
1.- L'Ajuntament de Parets del Vallès amb NIF P0815800H és titular del centre:

Denominació: Escola Municipal Pau Vila
Codi: 08022720
Ensenyaments impartits: Educació infantil, educació primària Adreça: av. Pedra del Diable,  
s/n
Municipi: Parets del Vallès

2.- L'article 199 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que el Govern ha de  
garantir  la gratuïtat  de l'escolarització dels ensenyaments a què fa referència l'article 5.2 de  
l'esmentada llei i ha de sostenir amb els recursos econòmics necessaris els centres que presten  
el Servei d'Educació de Catalunya, d'acord amb la programació educativa.

3.- D'acord amb l'article 204.2 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'educació, els convenis entre el  
Departament i els ens locals que estableixen finançament per al funcionament de centres de  
titularitat municipal des dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, han de prendre com a  
referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat.

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

5.- EI capítol 11 del títol IX de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de  
les  administracions  públiques  de  Catalunya  regula  els  convenis  de  col'·aboració  entre  
administracions públiques.
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En conseqüència, acorden formalitzar el present conveni de col'laboració entre ambdues parts,  
de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES:
PRIMERA.  EI  conveni  té  per  objecte  la  transferència  del  Departament  d'Ensenyament  a  
l'Ajuntament de Parets del Vallès per finançar el funcionament dels centres de la seva titularitat  
que consten a la part expositiva d'aquest conveni,  que imparteixen durant el període juliol  a  
desembre de 2013, d'acord amb la programació educativa, ensenyaments inclosos a l'article 5.2  
de la Llei d'educació per un import total de 602.412,90 €, així com per actualitzar els imports de  
les despeses de funcionament d'aquests centres durant el període de gener a juny, amb càrrec  
de la partida pressupostària D/460000600/4210/0000, del centre gestor EN0119, del pressupost  
de 2012 prorrogat per al 2013, desglossat de la manera següent: 

 Funcionament Actualització Total
 Juliol 100.250,74 Gener 151,41 100.402,15
 Agost 100.250,74 Febrer 151,41 100.402,15
 Setembre 100.250,74 Març 151,41 100.402,15
 Octubre 100.250,74 Abril 151,41 100.402,15
 Novembre 100.250,74 Maig 151,41 100.402,15
 Desembre 100.250,74 Juny 151,41 100.402,15
 Total 601.504,44 Total 908,46 602.412,90

SEGONA. En  el  cas  que  el  Departament  d'Ensenyament  aprovi  altres  aportacions  
complementàries a les anteriors, canviïn els paràmetres de la clàusula tercera, o es produeixi  
alguna altra circumstància que modifiqui els imports a transferir a les corporacions locals, es  
tramitarà una addenda a aquest  conveni  en què es faci  constar  el  concepte i  l'import  de la  
modificació.

TERCERA.  Els  paràmetres  que  s'utilitzen  per  calcular  l'aportació  del  Departament  
d'Ensenyament són els següents:

• Despeses  de  personal:  Es  calculen  aplicant  els  criteris  de  plantilla  dels  centres  
dependents  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  les  retribucions  i  condicions  de  treball  
establertes  per  a  categories  anàlogues  de  personal  propi  del  Departament  
d'Ensenyament, sense que en cap moment pugui representar una despesa superior a la  
d'un centre propi similar.

S'inclou  un  percentatge  fix  en  concepte  de  substitucions,  i  les  càrregues socials.  EI  
personal no docent també es calcula, per analogia, amb els criteris i retribucions que  
s'apliquen a un centre propi.

• Despeses de funcionament: Per a cada grup en funcionament, s'aplica un import anàleg  
als centres propis de la Generalitat de Catalunya. S'actualitza l'import de. les despeses  
de funcionament de gener a juny tal i com s'estableix a la clàusula primera.

Aquests paràmetres s'apliquen als ensenyaments i grups que formen part de la programació de  
l'oferta educativa que per a cada curs escolar  determina el  Departament  d'Ensenyament.  EI  
Departament no assumeix la despesa derivada d'increments d'escolarització no continguts en  
l'oferta educativa.
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QUARTA.  La  corporació  local  es  compromet  a  que  la  programació  de  l'oferta  educativa,  
l'admissió d'alumnes, el règim de gratuïtat, les normes d'organització del centre, les titulacions  
del professorat i qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat acadèmica del centre s'ajustarà al  
règim que estableixi el Departament d'Ensenyament.

La  corporació  local  mantindrà  el  servei  durant  tota  la  vigència  d'aquest  conveni  de  
col·laboració.

CINQUENA.- Les  aportacions  establertes  a  la  clàusula  primera  seran  transferides  a  
l'Ajuntament de Parets del Vallès amb periodicitat mensual en concepte de bestreta. Abans de  
produir-se el darrer lliurament l'ajuntament haurà de presentar la següent documentació:

• Certificat del Secretari/Interventor de l'administració titular del cost de funcionament del  
període  juliol-desembre  de  2013,  diferenciant  despeses  de  personals  i  despeses  de  
funcionament.

• Certificat  del  Secretari/interventor  de l'administració  titular  de la  correcta aplicació  de  
fons.

SISENA. Aquest conveni està sotmès als requisits establerts al Text refós de la Llei de finances  
públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre.

D'acord amb el que preveu l'article 90 bis del Text refós de la Llei de Finances Públiques de  
Catalunya,  l'Administració  de  la  Generalitat  i  els  ens  que  conformen  el  seu sector  públic,  
podran portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària  
final del fons inclosos els supòsits en els quals no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la  
transferència.

SETENA.-  Es  deixa  sense  efectes  el  conveni  singular  signat  entre  el  Departament  
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Parets del Vallès de data 12 de novembre de 1999 sobre el  
funcionament del CEIP Patronat Pau Vila.

La vigència d'aquest conveni és des del moment de la seva signatura, amb efectes des d'1 de  
gener de 2013, i fins el 30 de març de 2014.

VUITENA NOVENA.- Són causes de resolució d'aquest conveni les següents:

• el mutu acord de les parts, manifestat per escrit,
• la denúncia per incompliment d'alguna de les parts,
• la impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sorgides de  

circumstàncies imprevistes,
• les causes generals establertes per la legislació vigent.

DESENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre  
la interpretació, la modificació,la resolució i els efectes d'aquest conveni seran resoltes per la  
consellera del Departament d'Ensenyament. En el cas de desacord podrà interposar-se recurs  
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa-Administrativa del  Tribunal Superior  de  
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Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació,  
de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora  
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I  perquè així consti,  en prova de conformitat,  les parts signen aquest conveni,  per duplicat  
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data de l'encapçalament

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

Irene Rigau i Oliver Sergi Mingote Moreno

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
5.  Aprovar,  si  procedeix,  la  modificació  de  crèdit  del  pressupost  de  l’Ajuntament 
4/2013
Pren la  paraula el  regidor  d'Hisenda,  el  senyor  Juzgado,  i  exposa que per  a l'equip  de 
govern els plans d'ocupació és un dels seus objectius i prioritats per aquest motiu i dintre de 
les seves possibilitats com a Administració i com Ajuntament, proposen una nova modificació 
del pressupost de la partida del fons de contingència per realitzar un nou Pla d'ocupació, en 
aquest  cas  per  a  35  persones,  amb un  import  destinat  en  la  totalitat  de  la  partida  de 
130.292,36 €.

Reitera  que  és  una  de  les  prioritat  de  l'equip  de  govern,  i  tal  com es  va  comentar  en 
l'aprovació del pressupost,  es volia destinar tota la partida del fons de contingència a la 
creació de plans d'ocupació.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup dóna suport 
a la proposta de modificació del pressupost, atès que el concepte és per plans d'ocupació i 
tots els diners que es puguin destinar a aquest fi, són ben utilitzats.

Ara que estan a finals d'any i aviat es treballarà o s'està treballant en el pressupost, voldria 
tal  com  el  NOPP  va  demanar  l'any  passat,  que  el  pressupost  del  2014  reculli  plans 
d'ocupació amb noms, partides concretes, i que s'especifiqui. Altres serveis així ho recullen, 
com Cultura, Esports, i Educació, que tenen les seves partides concretades i especificades, 
el NOPP creu que fa molt temps que existeix el problema de la situació d'atur i caldria que el 
pressupost hi destini una quantitat important, amb unes finalitats molts concretes dins del 
pressupost per no anar sempre a modificacions, com si això fos una cosa  afegida. Si bé hi 
haguessin modificacions que siguin per complementar, però no per disposar.

La  senyora Martí indica que el seu grup vol que el pressupost de 2014 tingui una partida 
important  i  ben distribuïda,  en tot  cas el  NOPP dóna suport  a la  proposta,  i  no  només 
aquests diners, sinó a qualsevol altres que s'apliquin a aquesta finalitat li sembla bé.

La presidència  indica  que tots  els  grups estan en la  mateixa  línia,  i  a  favor  dels  plans 
d'ocupació,  que pal·lien de manera petita la situació de molta gent  que ho està passant 
malament.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

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

Atès el  Capítol  II  sobre modificacions de crèdit  de les Bases d’Execució del  pressupost  
vigent.

Vist l’informe de la cap de Recursos Humans respecte a la necessitat d’efectuar aquestes  
despeses dins l’exercici  que no disposen de la dotació pressupostària suficient i  que no  
poden demorar-se fins l’exercici següent.

Atès l’informe d’intervenció.

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

1. Modificar  el  Pressupost  vigent  de  l’Ajuntament  (MCPle/4/2013)  mitjançant  crèdit  
extraordinari finançats amb la baixa de crèdit de despeses d’altres partides del Pressupost  
vigent, augmentant i minorant les partides que tot seguit es relacionen:

AUGMENT:

Partida Descripció Import
Pla d’Ocupació Local 4/2013

1392.241.14104 Retribucions personal Pla d’Ocupació 93.870,58
1392.241.16004 Seguretat Social personal Pla d’Ocupació 36.421,78

TOTAL 130.292,36
MINORACIÓ:

Partida Descripció Import
1000.920.50000 Fons de Contingències Pla d’Ocupació i altres 130.292,36

TOTAL 130.292,36

2. Iniciar el tràmit d’informació pública de conformitat amb allò que disposa l’art. 169 del text  
refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  Locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  
2/2004, de 5 de març i l’art. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que  
l’expedient  romandrà  exposat  al  públic  pel  termini  de  15  dies  hàbils,  comptats  des del  
següent  a  la  publicació  de  l’edicte  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  als  efectes  de  
presentació  de  reclamacions,  i  s’entendrà  definitivament  aprovat  en  el  supòsit  de  no 
presentar-se’n cap.

6.  Acordar,  si  correspon,  l’aprovació  provisional  de  les  Ordenances  fiscals  de 
l’exercici de 2014
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i exposa que en els dos anteriors 
pressupostos d'aquesta legislatura, l'equip de govern va practicar uns plans d'optimització i 
d'estalvi  econòmic  entorn  al  milió  d'euros,  que  és  el  que  s'ha  estalviat  durant  els  dos 
pressupostos,  i  que  queda  consolidat.  Aquests  fets  porten  a  la  proposta  d'enguany, 
d'aprovació  de  la  modificació  de  les  Ordenances  fiscals,  per  presentar  i  demanar  una 
congelació total de totes les taxes i els impostos per al 2014. Quan diu congelació diu de tots 
els impostos de l'IBI, de l'IAE, del rebut de l'aigua, de l'impost de circulació, etc.

Avui  es proposa la  congelació  dels  impostos i  alhora  que preveuen una congelació,  en 
alguns  casos  es  podria  dir  que  són  una  reducció,  però  no  cal  dir-lo  perquè  mantenen 
algunes bonificacions que en anys anteriors havien dit, com els 60 € sobre el rebut de l'IBI, a 
aquelles persones en situació d'aturat.

També es mantenen les bonificacions en l'IBI als jubilats. Enguany es proposa una nova 
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reducció sobre la llicència d'activitats, d'un 75% a aquells emprenedors, que vulguin muntar 
un  negoci  o  obrir  una  parada  al  mercat  sedentari  de  l'Eixample.  Aquestes  persones 
obtindran  una  reducció  del  75% en la  taxa  i  un  50% sobre la  mateixa  taxa  a  tots  els 
comerços que s'instal·lin al poble, amb una superfície màxima de 250 m2, en la línia de 
potenciar la part de promoció econòmica i de comerç al municipi.

Aquest any amplien la ja habitual reducció sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica, 
per a aquells vehicles amb un baix índex d'emissió de CO2, incorporant i afegint aquesta 
eina a tots els vehicles que utilitzen gas i que compleixin els índex d'emissió.

Tal com ha dit, també es congela el rebut de l'aigua i el de consum. Hi ha una part que no 
depèn de l'Ajuntament, però tots aquells que sí depenen mantindran la congelació. 

La companyia de l'aigua ha creat  un fons econòmic per ajudar a aquelles famílies amb 
dificultats serioses per pagar el rebut de l'aigua. Aquestes són les noves incorporacions i el 
fet de congelar les Ordenances en aquest moment, és perquè la situació no millora i perquè 
els plans d'estalvi han sortit efecte. Per l'exposat l'equip de govern proposa la congelació de 
les taxes en totes les Ordenances fiscals.

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i explica que si bé tothom té dret a 
reunir-se i a parlar amb qui vulgui, creu que és una falta de democràcia total reunir tot el  
consistori  per  comentar  i/o  pactar  les  Ordenances  fiscals,  obviant  al  primer  partit  de 
l'oposició.

El NOPP s'ha assabentat per la premsa que l'equip de govern es va reunir amb la resta de 
grups per comentar les Ordenances i va obviar al NOPP. Aquest fet no és només una falta 
de respecte als 4 regidors del NOPP, sinó als seus 1.357 votants i no falta dir-lo, també a la  
resta de ciutadans de Parets, encara que no els votessin. Creu que menystenir al principal 
grup de l'oposició d'aquesta manera demostra una falta d'educació elemental i poc sentit del 
joc democràtic. 

Tot i això, al NOPP li alegra, tot i no ser presents a la reunió, que la proposta sigui la que el 
seu grup portava al seu programa electoral, que era congelar els impostos. És una bona 
mesura, però potser arriba una mica tard, ja que no s'ha fet en les anteriors Ordenances. 
Sembla que l'equip de govern ha volgut complir per fi el seu propi programa electoral i està 
disposat a complir-lo.

En aquesta situació de crisi total en què viuen, pujar mínimament els impostos municipals no 
ajuda a aquells que ho estan passant pitjor i més quan els diners recaptats de més no s'han 
destinat clarament a polítiques socials. Tot i això benvinguda sigui la mesura. Més val tard 
que mai, com diuen.

Aprofitant que un dels impostos més importants de les Ordenances és l'IBI, i que aquest 
afecta a la pràctica totalitat dels ciutadans de Parets, vol fer esment de dues situacions que 
creu que cal reconduir en ares a una major equitat de l'impost. Proposen realitzar un estudi 
representatiu d'un cert percentatge dels habitatges de Parets, per saber si el valor base que 
s'aplica a l'impost, s'aplica al valor actual de l'immoble. És a dir, hi ha gent que va comprar  
casa seva per un preu d'uns 250.000 € o 300.000 €, però que ara ja no és real, ara potser es 
pot vendre per 150.000 € o 200.000 €, és a dir el seu preu de mercat, però paguen com si  
valgués un preu que ja no val,  per aquest motiu valdria la pena fer un estudi per veure 
quants immobles es troben en aquesta situació i en cas de detectar un nombre important 
d'habitatges desfasàs, que s'insti a l'autoritat competent per realitzar les variacions. Afegeix 
que no és just ni de rebut que hi hagi gent pagant per sobre del valor del seu habitatge.

També cal valorar com afrontar el fet que alguns habitatges s'han reformat i poden constar 
com a construïts als anys 40, 50 o 60, però s'han reformat completament en els darrers 
anys. Caldria veure la fórmula per eliminar aquesta irregularitat  en el  valor sobre el que 
s'aplica l'impost. Si és bo que al que no li toca pagar més, no ho faci, el NOPP creu que el  
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que paga de menys quan no li toca se li hauria de canviar també.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martí, i exposa que el seu grup vota a favor de 
l'aprovació provisional de les Ordenances, atès que hi ha una congelació impositiva, que dit 
sigui de pas, CiU ja la va demanar l'any passat, però segurament enguany és més fàcil 
perquè no hi ha actualitzacions d'IBI, ni decrets del PP.

CiU està totalment  d'acord en què no s'augmentin ni  les taxes,  ni  els  impostos.  Com a 
reflexió per a exercicis vinents, exposa que hi ha un romanent de tresoreria important i de 
cara a altres anys es pot mirar de reduir els impostos, sobretot l'IBI que és el que més grava 
a tots.

Agraeix el gest de l'alcalde i de l'equip de govern, que els han convidat a treballar en les 
Ordenances i el pressupost. En les Ordenances han arribat una mica tard i han posat un 
petit gra de sorra, però poquet, i espera que aquest any s'entenguin en el pressupost i el 
puguin treballar plegats.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que quan l'equip de govern 
va cridar el seu grup per parlar sobre les Ordenances, va expressar la seva satisfacció per la 
congelació que es proposa. 

Palpant la realitat del carrer, la realitat de molta gent és de gran preocupació per la situació 
econòmica  que  es  pateix,  per  aquest  motiu  ICV veu  amb  bons  ulls  la  congelació  dels 
impostos, creu que és oportuna, però també va expressar el seu neguit pel que suposava la 
congelació, i és que es corre el risc que el pressupost es vegi reduït en temes socials.

A ICV li  preocupa no conèixer els pressupostos i  donar el  vistiplau a unes Ordenances, 
sense  saber  si  els  pressupostos  preveuran  les  partides  que  creu  que  ara  són  més 
necessàries que mai i  no saber si  les partides es veuran afectades per la reducció dels 
ingressos de l'any que ve. Per aquest motiu el seu grup s'absté.

Vol conèixer el pressupost i saber realment si les partides socials es mantenen, que són les 
que realment preocupen al seu grup, les quals tindran una incidència important sobre la gent 
que  pateix.  Per  l'exposat  s'absté  i  menciona  que  en  el  Ple  passat  ICV  va  proposar 
concretament que pel que fa a les quotes, les tarifes, els preus dels cursos de Can Butjosa, 
així  com per accedir a la piscina municipal i  l'escola de música,  seria una bona mesura 
atorgar bonificacions a les persones en situació d'atur al municipi, els quals davant d'aquesta 
situació han de renunciar segurament a aquests tipus d'activitats.

Aquest  fet  no  s'ha  previst  a  les  Ordenances,  segurament  el  tema els  ha vingut  massa 
depresa, però ICV també s'absté una mica per aquest motiu. Voldria que els fessin cas d'una 
vegada. ICV ha presentat moltes propostes, propostes que l'equip de govern ha aprovat aquí 
com la creació d'una taula social, que ni tan sols han convocat. Altres propostes que també 
s'han presentat són positives i l'equip de govern ha donat el seu suport, per tant no es refia 
gaire que es dugui a terme la proposta sobre que els aturats es beneficiïn dels equipaments 
i cursets, per aquest motiu i perquè no coneix el pressupost ICV s'absté.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que el seu grup dóna suport 
a les Ordenances, ja que són unes Ordenances de congelació, que no augmenten la pressió 
i a més es mantenen les subvencions i els avantatges quan a emprenedors i subvencions de 
l'IBI. Són unes Ordenances necessàries en aquests moments al municipi.

El NOPP com cada any es queixa sobre que l'equip de govern no ha comptat amb ells, però 
el  senyor  Carmany  recorda  que  el  NOPP va  dir  en  una  ocasió  que  mai  s'asseuria  ni 
negociaria res amb el PSC. Ho diu perquè no es faci demagògia en un Ple, perquè tothom 
els senti, quan aquest fet el saben tots.

El tema de l'IBI es paga d'acord amb el valor cadastral, mai amb el valor de mercat, per tant 
sempre està per sota del valor de mercat.
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Intervé el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i explica que en aquest Ple hi ha una gran 
coincidència en el punt, per aquest motiu s'han de felicitar.

El PSC no té cap problema en estendre la mà com l'ha estès d'altres vegades i treballar 
conjuntament  amb el  NOPP,  però  en  el  Ple  de  constitució  consta  i  estan gravades  les 
declaracions del NOPP, després dels resultats de les eleccions, de la cap de llista, dient que 
en cap moment pactaria o treballaria amb el PSC. 

Si escolten el contrari i sembla ser que aquesta és ara la voluntat del NOPP, és evident que 
ho estudiaran, però sí que demana que a l'igual que es va fer una declaració en contra, que 
es faci ara una declaració afirmativa, sobre que no hi ha cap problema en cap moment en 
poder treballar sobretot els temes, que són cabdals com el pressupost i les Ordenances i 
algun altre, i  per consideració i  respecte als seus votants. Creu que és important que el 
NOPP  faci  aquest  esforç.  El  PSC  demana  aquest  pas  només  per  fer  extensives  les 
invitacions en properes vegades.

El senyor Juzgado manifesta que respecte al tema de les bonificacions als aturats, tal com 
va explicar a la Comissió Informativa, que el fet que avui no es prevegi, no vol dir que no ho 
pugui estar, i es va dir que es treballaria i es miraria el tema i que avançarien en aquesta 
possibilitat de bonificació i es veuria de quina forma es regula, una part dels cursos, que són 
preus públics, els quals no s'aproven avui, i altres que sí que s'aproven.

Les Ordenances que avui s'aproven no són inamovibles, sinó que les Ordenances es poden 
modificar tantes vegades com sigui necessari durant l'any. Això és el que es va transmetre i 
es continua mantenint en peu.

Intervé el regidor del NOPP, el senyor Vidal, i comenta que el seu grup mai ha dit que no 
volgués pactar amb el PSC. Potser haurien d'anar a les hemeroteques i veure-ho. Si ha 
estat així, ha de dir que no és el posicionament del grup no pactar, ja que el NOPP és un 
grup que sempre ha estat disposat a treballar totes les propostes. Han presentat propostes 
al llarg de tota la legislatura i de les anteriors, per tant si l'equip de govern estén la mà, 
l'agafaran i treballaran i aportaran tot el que puguin i tot el que sigui bo. Evidentment tot això 
des del seu punt de vista i posició, però a allà on puguin arribar a punts d'acord, allà es 
trobaran.

Intervé la presidència i manifesta que el senyor Vidal s'ha avançat en positiu a la intervenció 
que anava a fer per tancar, però en qualsevol cas és aquesta. Tots els ciutadans del municipi 
estan representats per una formació o una altra al Ple, i cap d'aquests ciutadans es mereix 
que els portaveus dels diferents grups no tinguin la capacitat per seure junts i  parlar de 
qualsevol tema que afecti la ciutadania, per això aquesta és una bona notícia, més enllà de 
no coincidir-hi en el tema del que diuen o no les hemeroteques, l'equip de govern sempre ha 
tingut la voluntat d'estendre la mà. Les voluntat no sempre han de ser les mateixes, però en 
aquest cas la voluntat de l'equip de govern és aquesta i continua sent la mateixa i pel que ha 
sentit del senyor Vidal, la voluntat del NOPP és la mateixa, i es congratula del fet que els 
dirigents polítics es puguin asseure i parlar per construir el millor per al municipi, perquè si 
algú en surt beneficiat d'aquest posicionament és tot Parets.

Respecte a les Ordenances sí que cal anar molt lluny en les hemeroteques per veure un 
posicionament com aquest, amb el qual coincideixen els diferents grups, i amb matisos amb 
ICV,  sobre  frenar  la  pressió  fiscal  als  ciutadans  i  les  ciutadanes  com  és  en  el 
desenvolupament d'econòmic en un moment tan difícil, en el qual s'ha de donar suport a 
aquells que encara tenen la valentia de fer un pas endavant i intenten fer créixer el municipi, 
amb les bonificacions que ajuden als que per una altra banda són emprenedors i  tenen 
ganes d'engegar un negoci i per una altra banda, es bonifica i ajuda a tots aquells que ho 
estan passant molt malament i pateixen aquesta lacra que és la falta de feina.

La presidència avança per a la tranquil·litat de tots els grups, que amb l'aprovació de les 
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Ordenances  s'elaborarà  el  pressupost.  És  cert  que  amb  unes  Ordenances  fiscals  més 
comprimides  i  amb  una  congelació,  toca  elaborar  un  pressupost  que  optimitzi  més  els 
recursos i  han d'intentar ser  més eficaços i  eficients,  i  avança que els  tres eixos claus, 
d'ajuda social, tot el que fa referència a l'àmbit social, educatiu i de polítiques de foment de 
l'ocupació no davallarà ni un sol euro, o sigui no es rebaixarà ni un sol euro, la qual cosa no 
vol dir que en algunes altres partides pugui ser que sí. Però els tres àmbits, per descomptat, 
que no tindran cap reducció i intentaran que s'adapti a la realitat. Anar en aquesta línia és el 
que  toca  i  de  ben  segur  que  trobaran  la  col·laboració  de  tots  els  que  avui  formen  el 
consistori.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 16 (PSC, NOPP, CIU, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions: 1 (ICV)

Per tant i,

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu  
2/2004, de 5 de març estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i  
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En  el  cas  d’imposició  de  nous  tributs,  les  Ordenances  fiscals  hauran  d’aprovar-se  
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal  
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels  
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici  
de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la  
nova redacció dels preceptes afectats.

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals  resulta  
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17  
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir  
com  a  eina  normativa  fonamental  de  gestió  dels  tributs  locals  i  alhora  comunicació  
informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats  
locals  adaptin  l’aplicació  de  la  normativa  tributària  general  al  règim  d’organització  i  
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i  
mantenir  actualitzada,  amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General,  
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les  
Bases del Règim Local.

En  aquest  sentit,  les  modificacions  introduïdes  als  textos  de  les  ordenances  fiscals  
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Verificat, en relació a les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini  
públic local, que s’imposen o es modifiquen, el valor de mercat de la utilitat derivada de la  
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits  
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes, conforme al que  
preveu l’article 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats  
administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  es  modifiquen,  l’import  de  la  
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat  
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de  
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les Hisendes Locals.

Atès el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals atribueix als municipis les  
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret  
públic, la titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se en l’esmentat text legal que dites  
facultats  es  podran  delegar  en  altres  Entitats  locals  en  quin  territori  estigui  integrat  el  
Municipi.

Vist l’informe d’Intervenció, 

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

1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,  Inspecció i  
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2014 i  
següents. 

Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’apartat 3 de l’article 14 – Taxes,  
l’apartat 1 de l’article 15 – Calendari fiscal, l’apartat 4 de l’article 39 – Òrgans de recaptació i  
obligats al pagament, i l’apartat 1 de l’article 42 – Ajornaments i fraccionaments, segons  
redactat que consta a l’annex I,  és coincident amb el model aprovat per la Diputació de  
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013. 

2. Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2014  i  següents  la  modificació  de  les  
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen i que es recullen en l’annex I.

Núm.: Ordenances Fiscals
1 Impost sobre Béns Immobles
2 Impost sobre Activitats Econòmiques
3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
4 Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
10 Taxa per l’ocupació dels terrenys d’Ús públic amb mercaderies, materials de  

construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions  
anàlogues

11 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades  
de Vehicles a través de les Voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local  
i les reserves de Via Pública per a Aparcament, Càrrega i Descàrrega de  
Mercaderies de qualsevol mena 

12 Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Taules i Cadires amb Finalitat  
Lucrativa

14 Taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o Atraccions  
situades en Terrenys d’Ús Públic i Indústries del Carrer i Ambulants i Rodatges  
Cinematogràfics 

15 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels  
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació  
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats

16 Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida selectiva, orgànica,  
tractament i eliminació de residus.

18 Taxa pel subministrament d’aigua
19 Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol
21 Taxa per l’Expedició de Documents Administratius
23 Taxa per llicències i comunicacions prèvies en matèria d’urbanisme

25 Taxa per la Recollida de Gossos i Gats 
26 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
27 Taxa per la Prestació dels Serveis d’Ensenyaments Especials en Establiments  

Municipals (Escola de Música)
35 Taxa per al servei de transport urbà
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3. Imposar la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés a les places convocades per  
l’Ajuntament de Parets del Vallés i aprovar la seva Ordenança Fiscal número 36 recollida en 
l’annex II.

4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,  
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades o que s’aproven per primer  
cop, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació  
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

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

5. Els  acords definitius  en matèria  d’Ordenances fiscals  per  a l’exercici  de 2014,  seran  
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1)  Mitjançant  remissió  expressa  al  text/model  aprovat  per  la  Diputació  de  Barcelona  i  
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data de 30 de setembre de 2013, es farà públic  
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret  
públic municipals.

2)  Es  publicarà  el  text  íntegre  de  les  modificacions  contingudes  en  l’annex  I  i  i  de  
l’Ordenança continguda en l’annex II.

7. Donar compte de l'informe trimestral relatiu al compliment de la Llei de morositat,  
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del tercer 
trimestre del 2013
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i passa a donar compte de l'estat 
d'execució trimestral del pressupost i de l'estat de la Tresoreria del tercer trimestre del 2013.

Quant a l'estat d'execució de l'Ajuntament, d'una previsió d'ingressos, per exemple de capítol 
I  d'11.800.000  €  s'han  reconegut  uns  drets  líquids  de  12.000.000  €.  No  llegirà  tots  els 
números perquè seria complicat de seguir-los, sobretot per al ciutadans que escolten el Ple.

L'estat d'execució d'ingressos de drets d'obligacions és de 23.000 € i de drets reconeguts de 
18.000.000 €, amb un pendent de cobrament de 8.000.000 €. D'ingressos i de pagament hi 
ha uns crèdits totals de 23.000.000 € igual que d'ingressos, unes obligacions reconegudes 
de 12.000.000 € i  uns pagaments líquids  d'11.700.000 €  i  un pendent  de pagament  en 
aquest trimestre de 320.000 €.

Respecte al Patronat, continuen en la mateixa línia, amb una previsió definitiva de 3.368.000 
€, uns drets líquids nets amb ingressos d'1.968.000 € i una recaptació d'1.956.000 €.

Quant a les despeses,  la  previsió definitiva és de 3.368.000 €,  els  drets reconeguts de 
pagament d'1.800.000 €, dels quals s'han pagat 1.700.000 € i només queden pendents al 
final d'aquest trimestre 22.000 € per pagar.

Del  pendent  de  cobrament  de  transferència  de  la  Generalitat  i  d'altres  administracions 
públiques,  en  global,  al  tancament  del  tercer  trimestre  30 de setembre,  hi  ha  un deute 
pendent de cobrament de 2.572.012,55 €. De l'esmentat import,  pertany a la Generalitat 
1.875.000  €,  que  és  la  mateixa  quantitat  que  el  trimestre  anterior.  Reconeix  que  algun 
reconeixement del que ha dit, possiblement amb l'últim trimestre, l'import sigui una mica més 
baix.
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Pel que fa als moviments de tresoreria i la seva situació al tancament del tercer trimestre, ha 
de dir que l'acta d'arqueig de caixa a 30 de setembre és de 3.194.000 €, enfront dels aprop 
dels 6.000.000 € que hi havia a 30 de juny.

El senyor Juzgado recorda que en el tercer trimestre l'efectiu d'1.000.000 € es va utilitzar per 
reduir deute.

Explica que respecte a la informació de la Llei de morositat i el pagament de factures del 
tercer  trimestre,  quant  a  Ajuntament,  ha  de  dir  que dels  pagaments  totals  del  trimestre 
natural, el període mitjà de pagament ha estat de 46 dies i s'han pagat 1.764.559,96 € amb 
un nombre de factures de 1.072.

Quant a les obligacions pendents de pagament que incompleixin el termini, són 271 factures, 
per un total de 191.112,64 €, amb un període mitjà excedit de 24 dies.

Pel que fa al Patronat, el pagament total durant el trimestre natural ha estat de 122 factures, 
un import de 217.405,64 € i un període mitjà de pagament de 43 dies.

Les obligacions pendents són de 40.000 €, distribuïdes en 76 factures, amb un període mitjà 
de pendent de pagament excedit de 34 dies.

Al tancament del trimestre, l'Ajuntament té un total d'11 factures pendents de tramitació, per 
un import total de 18.000.000 € i el Patronat té un total de 12 factures, per un import global 
de 13.763,88 €.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol,  i  exposa que no li  agrada portar la 
contrària al senyor Juzgado, i malgrat que els números són farragosos i segurament que 
qualsevol persona que els senti tampoc se'n recordarà dels número cantats, sí que vol fer 
una apreciació quant als números facilitat, ja que  hi ha algun que no s'ajusta a la realitat.  
Parla bàsicament de tot  el  que és capítol  I,  sobretot  quant  a obligacions reconegudes i 
pagaments  líquids,  tant  els  propis  de  l'Ajuntament  com  del  Patronat  Municipal 
d'Ensenyament,  en  la  comissió  van comentar  que faltava puntualitzar  alguna cosa,  que 
posteriorment i de forma molt eficient, la interventora els va donar exactament el detall del 
que  faltava  per  comptabilitzar.  Recorda  que  falta,  d'acord  amb  el  que  els  van  dir, 
comptabilitzar la nòmina de setembre i l'import dels nou mesos de seguretat social, a nivell 
d'Ajuntament  i  de  Patronat,  per  aquest  motiu  en  les  obligacions  reconegudes  falten 
pràcticament 1.400.000 € de l'Ajuntament, i 300.000 del Patronat. No té més importància, 
però potser valdria la pena que a l'acta constin els números que han de ser, perquè sinó 
tampoc s'ajusten ben bé a la realitat.

Respecte al compliment de la Llei de morositat, ha de dir que finalment es congratulen que 
per primera vegada i dintre de la legislatura es compleixi realment amb el que diu la llei, si  
bé ha d'afegir que s'ha modificat la llei, la qual abans parlava de 30 dies i ara dóna una mica 
més de marge per efectuar el pagament. Són 30 dies per comptabilitzar i 30 dies per pagar. 
Estan dintre dels terminis, per aquest motiu CiU es congratula, encara que els genera el 
dubte, ja que si realment l'Ajuntament no ha canviat ni l'estructura de personal, ni la forma 
de treballar, ni l'estat de tresoreria, ni cap òrgan intern, deixant clar que això és el que volien 
tots i que havien reclamat i que es congratulen que s'hagi aconseguit, els queda el dubte de 
per quina raó això no s'ha pogut realment fer i complir abans.

La  presidència  explica  que  potser  el  regidor  d'Hisenda  contestarà  el  mateix  que  en  la 
Comissió Informativa, però està bé la pregunta.

Pren  la  paraula  el  portaveu  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  explica  que  han  parlat  moltes 
vegades sobre el tema del compliment de la Llei, i que es va criticar perquè hi havia uns 
daltabaixos importants.

El seu grup havia reivindicat la dificultat de cobrament dels proveïdors en 30 dies que marca 
la llei. Celebren que es tinguin 30 dies més per pagar, i demana que es busqui l'excel·lència 
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en el pagament als proveïdors, atesa la repercussió i dificultat econòmica que poden tenir 
els proveïdors i que molts pateixen. L'excel·lència l'haurien d'anar a buscar a partir dels 30 
dies com s'establia abans.

La llei permet que en comptes de 30 dies siguin 60. ICV celebra les dades. La interventora 
va explicar que per qüestions informàtiques s'ha agilitat el pagament. Es va comentar que 
s'havia  millorat  la  gestió  informàtica,  que  recorda  que  fa  dos  anys  i  pico  que  es  volia 
implantar, fet que endarreria el pagament de les factures. Celebra que hagi baixat, espera 
que es mantingui i demana per la importància que té, no només en aquest Ajuntament, sinó 
en general, el fet de buscar l'excel·lència i en lloc que el termini sigui de 45 dies i trobar-se 
còmodes, buscar els 30 dies que en definitiva seria la millor manera de fer front i ajudar 
aquesta gent que segurament ho està passant malament.

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i respecte a la intervenció efectuada 
per CiU, indica que les dades són correctes. Tal com ja va explicar a la Comissió Informativa 
i en el Ple anterior, s'està implementant un sistema informàtic quan a la comptabilització de 
nòmines, capítol  I,  i  d'aquí provenen les diferències exposades pel representant de CiU. 
Falta la seguretat social al 100% i falta comptabilitzar algun mes.

Pel que fa a la pregunta pel senyor Urtusol sobre per què ara s'ha aconseguit complir el 
termini  i  tal  com ja  va  explicar  a  la  Comissió  Informativa,  s'han  destinat  més  recursos 
humans i s'han modificat els procediments per conformar factures. En general s'han realitzat 
tota una sèrie d'actuacions que repeteix al llarg de l'any, cada vegada que dóna compte del 
trimestre. És cert que milloren paulatinament, fet que no és fruit de la casualitat, sinó fruit  
que s'han adoptat unes mesures, s'han posat mitjans i s'han canviat els procediments, fets 
que han portat a arribar on han arribat.

Respecte  a  l'excel·lència  que  comenta  el  senyor  Folguera,  no  sap  si  arribaran  perquè 
l'excel·lència és molt difícil d'aconseguir en tots els camps, però sí que pot dir que caminen 
cap a ella,  i  la voluntat és arribar als 30 dies. No han tirat  la tovallola, encara que hagi 
canviat el sistema, continuen treballant en aquesta línia i  aconseguir els 30 dies, ja que 
volen que els proveïdors a més de confiar-hi, que ja ho fan, que encara confiïn més, i que 
cobrin ràpid i atesa la situació actual això és molt important, i per aquests motius continuaran 
treballant en aquesta línia.

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

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

Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

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

Vist l’estat d’execució d’ingressos i despeses a 30/09/2013, resultant de les dades de 
tancament del tercer trimestre de 2013.

Vista l’acta d’arqueig a 30/09/2013, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.
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Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al tercer trimestre de 
l’any 2013, sobre compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes 
establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre.

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

PRIMER.- Pren coneixement de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i Patronat 
Municipal d’Ensenyament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la 
informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els 
termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
corresponent al TERCER TRIMESTRE 2013.

1.1. ESTAT D’EXECUCIÓ

3T/2013 – AJUNTAMENT

INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. I
IMPOSTOS 
DIRECTES 11.805.760,00  11.805.760,00 12.415.669,19 6.015.825,64 6.399.843,55

Cap. II
IMPOSTOS 
INDIRECTES 225.000,00  225.000,00 237.367,01 64.118,16 173.248,85

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 2.381.727,30  2.140,66 2.383.867,96 2.312.159,87 1.449.918,06 862.241,81

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 3.489.706,00 56.965,25 3.546.671,25 3.583.277,10 2.537.280,68 1.045.996,42

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 26.006,00  26.006,00 23.342,48 23.342,48 0,00

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 151.000,00 469.656,51 620.656,51 151.843,45 151.843,45 0,00

Cap. VIII
ACTIUS 
FINANCERS 0,00 3.477.623,00 3.477.623,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL  19.150.199,30 4.006.385,42 23.156.584,72 18.723.659,10 10.242.328,47 8.481.330,63

  DESPESES
Crèdits 
inicials Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL (*) 5.988.604,66 337.537,10 6.326.141,76 2.965.657,35 2.965.657,35 0,00

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 7.241.809,25 298.290,35 7.540.099,60 4.120.256,79 3.862.735,57 257.521,22

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 412.490,09  412.490,09 312.934,42 312.934,42 0,00

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 1.933.721,36 191.072,62 2.124.793,98 1.702.052,48 1.677.290,00 24.762,48

Cap. V
FONS 
CONTINGÈNCIES 300.000,00 -168.028,53 131.971,47 0,00 0,00 0,00

Cap. VI
INVERSIONS 
REALS 1.271.000,00 2.267.513,88 3.538.513,88 715.754,03 677.560,27 38.193,76
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Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 37.000,00  80.000,00 117.000,00 11.830,47 11.830,47 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.965.573,94  1.000.000,00 2.965.573,94 2.194.033,29 2.194.033,29 0,00

TOTAL  19.150.199,30 2.654.244,76 23.156.584,72 12.022.518,83 11.702.041,37 320.477,46

3T/2013 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats 
nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 597.245,27  597.245,27 384.407,76 372.514,02 11.893,74

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 2.573.213,26  2.573.213,26 1.572.073,29 1.572.073,29 0,00

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

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 37.000,00  80.000,00 11.7000 11.830,47 11.830,47 0,00

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

TOTAL  3.208.423,36 159.802,01 3.368.225,37 1.968.311,53 1.956.417,79 11.893,74

 DESPESES
Crèdits 
inicials Modificacions

Crèdits 
totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL (*) 2.569.719,27  6.000,00 2.575.719,27 1.442.014,33 1.442.014,33 0,00

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 561.384,09 63.204,98 624.589,07 293.137,77 288.605,91 4.531,86

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

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 15.000,00  9000 0,00 0,00 0,00

Cap. V
FONS 
CONTINGÈNCIES 25.000,00  -16.000,00 0 0,00 0,00 0,00

Cap. VI
INVERSIONS 
REALS 37.000,00 106.597,03 143.597,03 84.926,39 67.158,85 17.767,54

TOTAL  3.208.423,36 159.802,01 3.368.225,37 1.820.099,06 1.797.799,66 22.299,40

(*) Despeses de personal nòmina gener a agost 2013 (dades comptabilitzades a partir del nou aplicatiu informàtic de Recursos 
Humans EPSILON-GRUPO CASTILLA). 

A les obligacions reconegudes de Capítol 1 s'han d'afegir aquelles que estan pendents de comptabilitzar, a l'Ajuntament l'import 
de la nòmina de setembre de 285.776,46 euros i de Seguretat Social de gener a setembre d'1.139.650,52 euros i al Patronat 
l'import de 225.170,60 euros.

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

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

Pendent cobrament 
30/09/2013
TANCATS (2012 i anteriors)
AJUNTAMENT I PATRONAT

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.243.858,01 1.243.858,01

Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.332.123,47 1.328.154,54

TOTAL EXERCICIS TANCATS 2.575.981,48 2.572.012,55

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

INGRESSOS

Pendent cobrament 
30/06/2013
AJUNTAMENT I 
PATRONAT

Pendent cobrament 
30/09/2013
AJUNTAMENT I 
PATRONAT

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  GENERALITAT 700.355,38 700.355,38

Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL GENERALITAT + FEDER 1.175.226,3 1.175.226,3

Pendent GENERALITAT 2012 750.042,78 750.042,78

Pendent GENERALITAT 2011 76.909,66 76.909,66

Pendent GENERALITAT 2010 1.048.152,86 1.048.152,86

Pendent GENERALITAT 2009 476,38 476,38

TOTAL GENERALITAT EX. TANCATS 1.875.581,68 1.875.581,68

1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 3T/2013 – 
AJUNTAMENT I PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

 ACTA ARQUEIG 30/06/2013    
Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0 EFECTIU 798,59 0 798,59

1
COMPTES RESTRINGIDES 
INGRESSOS 150.900,08 0 150.900,08

2 COMPTES OPERATIVES 5.230.455,15 586.882,42 5.817.337,57

8
P. A JUSTIFICAR I BESTRETES 
CAIXA FIXA 20.382,41 6.583,05 26.965,46

9 FORMALITZACIÓ 642,76 0 642,76
TOT. 5.403.178,99 593.465,47 5.996.644,46
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 ACTA ARQUEIG 30/09/2013    
Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL

0 EFECTIU 1.865,79 0 1.865,79

1
COMPTES RESTRINGIDES 
INGRESSOS 95.232,33 0 95.232,33

2 COMPTES OPERATIVES 2.563.300,05 374.976,85 2.938.276,90

8
P. A JUSTIFICAR I BESTRETES 
CAIXA FIXA 151.004,74 7.800,01 158.804,75

9 FORMALITZACIÓ 712,76 0 712,76
TOT. 2.812.115,67 382.776,86 3.194.892,53

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

PAGAMENTS FACTURES TERCER TRIMESTRE 2013 –  AJUNTAMENT I 
PATRONAT

AJUNTAMENT

Nombre Import
Pagaments realitzats durant el trimestre dins el 
termini legal (30 + 30 dies) 807

1.471.583,63

Resta de pagaments 265 292.976,33

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL 1.072 1.764.559,96

Període mig de 
pagament (PMP) 

(dies)

46 dies

Obligacions pendents de pagament en 
les quals s’estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre 
natural (vençudes a 30/09/2013)

271 191.112,64
Període mig del 

pendent de 
pagament excedit 

(PMP) (dies)

24 dies

Obligacions pendents de pagament a la 
data de tancament del trimestre natural 
(vençudes i no vençudes a 30/09/2013)

882 1.115.244,90

PATRONAT

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

77 204.562,33

Resta de pagaments 45 12.843,31
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL

122 217.405,64 Període mig de 
pagament (PMP) 

(dies)

43 dies

Obligacions pendents de pagament en Període mig del 34 dies
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les quals s’estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre 
natural (vençudes a 30/09/2013)

76 40.979,63 pendent de 
pagament excedit 

(PMP) (dies)
Obligacions pendents de pagament a la 
data de tancament del trimestre natural 
(vençudes i no vençudes a 30/09/2013)

142 151.453,35

FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ – AJUNTAMENT I PATRONAT

Factures registrades d'entrada 01/01/2013 a 30/09/2013 no tramitades 

AJUNTAMENT

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

Període mig 
operacions pendents 
de reconeixement 
(PMOPR)

Pendent de 
reconeixement de 

l’obligació
  

Nombre Import total
Despeses en béns i serveis – Inversions 
reals 125 11 18.017,16

Total 125 11 18.017,16

PATRONAT

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

Període mig 
operacions pendents 
de reconeixement 
(PMOPR)

Pendent de 
reconeixement de 

l’obligació
  

Nombre Import total
Despeses en béns i serveis – Inversions 
reals 112 12 13.763,88

Total 112 12 13.763,88

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

8. Acordar, si escau, l'agermanament amb els municipis de  Chilluevar i Santo Tomé 
(Jaén)
Pren  la  paraula  la  regidora  de  Cultura,  la  senyora  Martínez,  i  exposa  que  l'acord 
d'agermanament amb els municipis de Chilluevar i Santo Tomé, ve donat per la seva història 
i tot seguit llegeix la proposta d'acord.

Interviene el regidor del NOPP, el señor Rodríguez, que quiere realizar unas previas. Resulta 
que un buen día reciben una invitación para unas jornadas de hermanamiento de estos dos 
pueblos Chilluevar y Santo Tomé. La primera cosa que tuvieron que hacer algunos de ellos 
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fue situar donde estaban dichos pueblos.  Con el  no conocimiento no quieren ni  desean 
expresar menosprecio o falta de respeto, sino todo lo contrario, necesidad de información o 
buscar  la  información no facilitada.  Posteriormente  llega una carta  a  los  ciudadanos de 
Parets donde se dice algo más del pueblo de origen de muchos vecinos del municipio. Esto 
explica un poco más los posibles motivos. Resulta que se deciden iniciar unos procesos de 
hermanamiento del municipio con los otros dos mencionados sin que prácticamente la mitad 
del  consistorio  haya sido informado ni  consultado.  No tienen conocimiento que se haya 
tratado en las actas de la  Junta de Gobierno del  PSC, PP,  ni  que se haya hablado en 
ninguna comisión informativa, ni que se haya decidido en un Pleno.

Se pregunta si es una decisión personal del señor alcalde, si es una decisión exclusiva del 
PSC y su socio en el gobierno municipal PP. Pues la verdad no lo saben parece que esta 
dinámica de yo decido y el resto es invitado a seguirme se está haciendo habitual por parte 
del gobierno municipal. Tienen ejemplos no muy lejanos en el cambio de nombre en algunas 
instalaciones  municipales.  Será  que  los  consideran  solo  meras  comparsas  que  los 
acompañan y  justifican las  decisiones  u  ocurrencias  del  grupo  municipal  en el  poder  o 
simplemente es una muestra de menosprecio y una falta de respeto a los representantes de 
más de la mitad de los votos de este municipio.

Parece como si el Ayuntamiento fuese el señor Alcalde y su grupo. Piensan que no, que son 
parte activa en este Ayuntamiento y como tal han de participar des del principio en la toma 
de decisiones. 

Creen que como miembros de la Corporación tienen que tener un papel más activo en las 
decisiones que incumben al municipio y sino es así han demostrado su desacuerdo de como 
se están haciendo muchas cosas. Parece que actos que pueden ser consensuados y con un 
alto valor emocional de convivencia y solidaridad quieran acapararlo solo algunos miembros 
del consistorio.

No digan que no ha habido tiempo y sí voluntad de buscar consenso. Saben que el Alcalde y 
la  Regidora  de  Comercio  habían  ido  a  Andalucía  el  verano  pasado,  pero  no  les  han 
informado de a qué y para qué.  Se pregunta si  podían haber  informado en el  Pleno o 
Comisión  Informativa  sobre  las  intenciones  que  se  tenían  para  conseguir  el  máximo 
consenso.  Ello  hace  pensar  que  quizás  no  interesaba  decirlo.  Parece  como si  algunos 
quisieran mantener la exclusiva sobre el hermanamiento y limitar a los demás a simples 
invitados de piedra, fue por este motivo y no otro por el que el NOPP creyó oportuno no 
participar como grupo en dichos actos.

Por otro lado les han llegado rumores que alguna persona de este Consistorio ha dicho que 
el NOPP no asistió a los actos porque no le gustan los andaluces. Dichas afirmaciones, en 
caso de ser ciertas, son producto del desconocimiento o del insulto y la manipulación. En 
principio dirá que algunos miembros del NOPP fueron a título personal a estos actos,  y 
recuerda a la persona que supuestamente hizo estas afirmaciones por si lo desconocía, que 
siendo  como  son  algunos  de  ellos  inmigrantes  como  pueden  estar  en  contra  de  los 
andaluces cuando muchos de ellos han nacido en Andalucía, Extremadura u otros lugares.

Comunica a quien haya podido decir esa barbaridad, que no han renunciado ni renunciarán 
a sus orígenes, a la vez que tienen el orgullo de sentirse catalanes. A más recuerda que el 
que habla es un inmigrante extremeño, que es catalán. A modo de resumen dirá que creen 
que la manera como se ha llevado este tema parece buscar más intereses partidistas y/o 
hacerse una de las muchas fotos que alguna persona del consistorio acostumbra a buscar 
para salir en portada y ser noticia, en vez de buscar el consenso activo de todas las fuerzas 
políticas para este proyecto.

Creen que se pueden hacer  mejor  las  cosas y  están dispuestos  a  participar  siempre y 
cuando no sean simples comparsas. Es una pena que un proyecto de uno de los pueblos 
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pueda ser utilizado y desvirtuado por el como se hace.

Ven positivo que al final se haya incluido este tema en un Pleno municipal y que se valore y 
se vote por parte de todas las fuerzas políticas. 

Piensan que las casas se empiezan por los cimientos y no por el tejado, que es lo que más 
se ve. Esperan que la aprobación en este Pleno asiente los cimientos sólidos para este 
hermanamiento y por ello dan su voto afirmativo.

CiU i ICV voten a favor.

Toma la palabra el portavoz del PP, el señor Carmany, y indica que su grupo vota a favor, y 
por otro lado cree que no es para tomárselo así. No sabe porqué se ríe el señor Rodríguez, 
antes el no se ha reído porqué el señor Rodríguez hablara así, simplemente cree que se les 
comunicó antes y luego se comunicó a los vecinos. Lo que hubiese estado bien es que 
como grupo municipal hubieran participado con todos los demás grupos en este acto. No 
entiende porqué tanto  conflicto  y  tanto  problema,  buscar  en algo que  cree que todo el 
mundo piensa que es positivo un hermanamiento y le sorprende la actitud que toman, pero 
bueno simplemente quería dejar claro esto.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i manifesta que a part de secundar 
l'agermanament evidentment, perquè la proposta és de l'equip de govern, vol puntualitzar 
que a ell no li agrada normalment parlar i crear un discurs més o menys dur. Un discurs 
basat  en una sèrie de punts que es podrien debatre en un “m'han dit  que han dit”  “he 
escoltat  que”.  Tots han de ser més seriosos quant  a la  utilització dels temes,  perquè si 
tothom digués el que escolta, que uns diuen d'uns i dels altres, possiblement no tindrien 
hores  suficients  en  un  Ple  o  en  les  comissions  per  aclarir-lo.  Creu  que  a  pesar  dels 
comentaris com deia el representant del PP, el PSC va trobar a faltar el NOPP, i a part d'ells  
suposa que més gent.

Intervé la regidora de Cultura, la senyora Martínez, i explica que en primer lloc al senyor 
José Luís Rodríguez, que el viatge de l'alcalde i seu a les poblacions de Chilluévar i Santo 
Tomé va ser fruit d'un treball elaborat al Sant Gervasi, en què un alumne va realitzar un 
treball  de  recerca  sobre  els  esmentats  pobles  i  sobre  els  seus  moviments  migratoris  a 
Parets. Els va presentar el treball, el qual ha estat premiat i va venir a oferir-lo per tal que es 
posessin en contacte o per si volien portar a terme alguna sèrie d'accions.

El treball els va semblar que es realitzava en un moment molt  apropiat,  ja que no és la 
primera  vegada,  no  sap  si  el  senyor  Rodríguez  ho  sap,  que  Parets  té  contactes  amb 
Chilluévar i Santo Tomé, perquè la senyora Rosa Martí va anar a visitar-los. O sigui, que no 
és la primera vegada que l'Ajuntament de Parets té contacte amb aquestes poblacions. Per 
tant sap on està Chilluévar i Santo Tomé, precisament perquè la seva cap de llista i portaveu 
va ser una de les primeres en mantenir contacte amb aquests dos pobles.

Indica que no es pot fer un agermanament si primer no hi ha les voluntats dels tres pobles o 
alcaldes, de voler ser agermanats. Per això, el que es va fer allà va ser un primer contacte i 
el que es va fer a Parets del dia 19, no va ser l'agermanament, sinó signar una voluntat 
d'agermanament, en què es va proposar que els tres pobles fessin un blog i presentar-lo. 
Potser si els representants del NOPP haguessin assistit als actes haguessin vist que era una 
voluntat d'agermanament i no l'agermanament, ja que aquest no es pot fer sinó es passa 
primer per un Ple. Un Ple que avui està aquí i és el que s'ha de presentar i portar a votació.  
Si el consistori no vota l'agermanament, no es farà. Evidentment és la voluntat de PSC i el 
PP els quals porten la proposta al Ple per a la seva aprovació, però en cap moment s'ha fet 
res darrere de ningú i amb cap intenció. Hi ha moltes famílies a Parets, que han treballat per 
al poble, han fet Parets tal com és, i no és voluntat de l'equip de govern apropiar-se de res, i  
l'únic  que s'ha fet  és  a través del  treball  elaborat  per  l'alumne del  Sant  Gervasi,  donar 
aquestes possibilitats i si el NOPP hagués estat present i haguessin preguntat abans, potser 
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ho haguessin sabut.

Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que és un tema prou important com 
perquè s'hagués convocat una Comissió Informativa en el seu moment. Cert és que van 
rebre la notificació i va anar a l'acte amb molta il·lusió i ganes, però no es va convocar una 
Comissió  Informativa  que  informés  sobre  els  actes  i  els  seus  continguts,  fet  que  és 
important. Repeteix que el consistori són tots i entén que s'havia d'haver informat prèviament 
d'un acte com aquest, que es duria a terme amb els pros i contres de cadascun dels grups, i 
el posicionament.

És de sentit comú que si els grups representen una part important de la població, que es 
comuniqui en la Comissió Informativa que hi ha la intenció de fer aquest agermanament i el 
que ha passat avui no hagués passat. Per tant, estan un altre cop davant d'una mala praxis 
per no voler informar de coses que es fan al municipi, que tenen molta importància. És un 
tema molt delicat, per aquest motiu no vol fer llenyat. Hi ha gent, sentiments i  qüestions 
importants, que s'han de tenir en compte, però han estat diverses vegades que han dit que 
es fan actes, dels quals no s'informa.

Vol reivindicar que sovint no hi està d'acord amb el protocol que se segueix a l'hora de dur a 
terme l'acte, perquè es veu que hi havia un protocol amb una arrossada, això dit pel cap de 
protocol,  i  resulta que a l'Ajuntament a la recepció que es va fer  l'esmentat  protocol no 
existeix, i es va quedar dret a la sala perquè no hi havia seient per seure.

Intervé la regidora de Cultura, la senyora Martínez, i respon que el senyor Folguera es va 
quedar dret perquè ell va voler.

El senyor Folguera continua explicant que l'opció que tenia quan va venir a parlar amb els 
dos alcaldes de forma molt distesa era pujar al galliner, perquè no hi havia lloc a la sala, ja 
que es veu que els regidors no en tenen lloc, perquè no hi ha un protocol. Tampoc té més 
importància, però no vol menysprear el fet que la queixa que presenta el NOPP, ve donada 
perquè no hi ha hagut informació prèvia, i això ho fan sovint, per tant si la voluntat és com 
diuen  de  no  utilització  d'aquestes  qüestions  de  forma  partidista,  pregunta  què  costava 
convocar  una  Comissió  Informativa  per  explicar  què  es  faria  i  com  es  faria,  amb  les 
aportacions dels regidors, ja que ells també representen la població de Parets. Sembla que 
l'equip de govern no acabi d'entendre aquesta qüestió.

Ell també es va sentir ofès d'estar convidat a un acte, que francament i ho lamenta, no sabia 
on estava Santo Tomè ni Chilluévar. Ho sent però va ser així. És de rebut que si es convoca 
un acte d'aquests com a mínim s'ha d'informar els regidors que representen la població, i 
més en un tema tan important, que porta a dubtes i discussions precisament per una mala 
praxis de l'equip de govern.

Pren  la  paraula  la  presidència  i  creu  que  és  lamentable  utilitzar  un  punt  com  és 
l'agermanament amb dos pobles. És lamentable la imatge que es dóna, però a més en molts 
aspectes.  Aquest  tema  ha  tingut  comissions  informatives  i  s'ha  portar  a  terme  un 
procediment que creu que és adequat.

L'equip de govern el que ha de fer és governar. Quan la regidora de Cultura i l'alcalde van 
decidir anar a Chilluévar i a Santo Tomé, va ser perquè l'equip de govern ho va decidir.

Probablement podrien entrar sempre en retrets. Quan la senyora Martí diu que això no s'ha 
dit. També es podria dir que la senyora Martí va anar per res, perquè va tornar i en 20 anys 
no s'ha fet absolutament res ni en Chilluévar ni en Santo Tomé. Però no el deixa de sobtar i 
és el que més li  preocupa. Abans parlaven de predisposicions i la voluntat de l'equip de 
govern  s'entén  per  alguna  de  les  intervencions,  que  era  ocultar  que  s'anava  a  fer 
l'agermanament.  Sincerament no ho entén. Un reconeixement popular,  en què es pretén 
donar un pas, ja cal dir-lo que des de la democràcia, el qual no s'ha fet i es decideix fer ara, 
no li sap trobar sincerament la part dolenta. Li costa molt trobar-li la part dolenta.
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La presidencia indica al señor José Luís que le ha gustado mucho el cambio de idioma. Lo 
dice porque algunos a veces los cambios de idioma los hacen con toda normalidad y otros 
aún tiene que llegar el momento en que lo hagan en sus propios boletines, pero cambian de 
idioma con toda normalidad.

Le es curioso cuando un regidor del NOPP dice que no sabe donde está Chilluévar y Santo 
Tomé cuando la que es su portavoz ha estado allí.

Por otro lado se pregunta donde está el problema. Perquè el senyor Folguera pot dir el que 
ha dit avui, ja que va assistir-hi, i hi va participar. Abans s'ha parlat de falta de respecte i de 
menyspreu  al  poble  de  Chilluévar  y  Santo  Tomé por  parte  del  NOPP.  Es  una  falta  de 
respecte i de menyspreu i això no ho diu el PSC, sinó que ho van visualitzar les persones 
que hi estaven, i no perquè ho digués el PSC, perquè aquí tots són representants d'aquest 
poble y eso sí que es una falta de respeto y menosprecio. Eso sí. Aquí todos dan su opinión.

La presidencia continua exponiendo que se han hecho alusiones y cree que además pasa 
una cosa. Des de la confianza le dice al señor José Luís que están realmente obsesionados 
con el tema de las fotografías. Realmente obsesionados. El ahora ejerce como alcalde, y 
esta muy orgulloso, pero si algo no necesita son fotos. Representación institucional, pero 
fotos probablemente por suerte o por desgracia es algo que ha tenido en su trayectoria 
personal. Que sepa mal que el máximo representante de la institución, sea del partido que 
sea, tenga representación en los medios, está llegando a la obsesión al NOPP

La presidencia continua exponiendo que intenta absorber lo mejor de la intervención en este 
caso del portavoz de ICV, sobre que tenía que haber habido una Comisión Informativa antes 
para  poder  informar.  Por  favor  pónganlo  en  el  sitio  justo.  Es  cierto  que  no  hubo  esa 
comisión, pero se envió la información y todos los miembros del consistorio menos los del 
NOPP, asistieron al acto. Esta es la realidad. Es tan cierto como que no hubo una Comisión 
Informativa.

Respecto a capitalizar, indica que aquí quienes capitalizaron fueron los ciudadanos y las 
ciudadanas que llevan tantos años viviendo en este pueblo, que llevan desde los años 60.

Sinceramente hoy cree que lo que se ha hecho no tocaba y esto se podía hacer en tantas 
reuniones, que sí que tienen. Coincidirán que tienen muchas, pues en una de tantas cree 
que podían haber hablado lo que están hablando ahora, porque son ellos los que no se 
merecen ensuciar un convenio de hermanamiento que arranca hoy. Cree que no es nada 
positivo y lo dice desde la sinceridad, no es posicionamiento de gobierno o no gobierno.

Respecto a que se ha impulsado, pues claro que lo han impulsado. Lo que no se puede 
decir es que no se ha tenido en cuenta a nadie. Eso no es verdad. No se habrá hecho de la 
forma exacta que algunos creen que se tendría que haber hecho. Hasta ahí lo acepta, pero 
no  se puede  decir,  porque  es  faltar  a  la  verdad,  que  no  se  ha avisado  con  el  tiempo 
suficiente y que no se ha enviado cada uno de los actos a todos los regidores.

Si recuerdan los puntos anteriores, se pregunta si realmente se quiere iniciar un proceso 
desde la desconfianza, porque aquí parece que se tienen que creer la rumolorogia y si han 
de creerse la rumolorogía, probablemente tendrían muchos problemas todos, porque hay 
mucha rumolorogía, que gracias a Dios no es cierta. Por eso, sacar depende que tema en 
una comisión plenaria sin saber si son realidad, en un tema como este, en cualquier otro 
tema  como  ordenanzas,  presupuestos,  lo  que  sea,  pero  en  un  tema  que  es  un 
hermanamiento, lo encuentra absolutamente fuera de lugar, y cree que tienen la posibilidad 
de arreglarlo.

Es muy sencillo, nos han estendido la mano. Ellos vinieron a vernos, quisieron estar con 
nosotros, y nuestra gente y nuestras asociaciones participaron activamente en esa actividad. 
Vamos a devorverles la visita todos. Pero quizás la mejor manera no es entrar una instancia 
diciendo cual  es el  coste e intentar  hacer  política  con eso.  Quizás esta  no es la  mejor 
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manera y esto no lo iba a decir, pero si tienen que empezar a tirar trapos sucios igual lo que 
han de saber los Chilluevenses y los Tomeseños es que el NOPP quiere saber hasta el 
último duro que se ha gastado por hacer una arrozada. Si han de empezar de esta manera, 
no es la mejor manera para ganar la confianza. La mejor manera para ganar la confianza es 
ir a una. Un hermanamiento de todos, hoy van a aprobarlo todos y a partir de ahora si hacen 
falta comisiones informativas, se harán las que hagan falta y lo que haga falta, però amb un 
tema com aquest tot el que no sigui amb positiu... Es poden muntar les comissions que facin 
falta i parlar-ne, però que l'objectiu d'avui era fer i tirar endavant aquest agermanament i per 
això diu una altra cosa, per això l'equip de govern en el seu moment, quan es va proposar va 
dir que qui havia de fer l'agermanament era el Ple, el que passa que primer s'ha de mirar de 
presentar la proposta per veure com es pot materialitzar. Però ho tenien molt clar des del 
primer moment i aquí s'ha dit. És que després s'ha decidit fer un Ple. No, sinó que ja es va 
dir des del primer moment, perquè ja es va quedar així amb els alcaldes dels dos municipis, 
que  el  que passés  pels  plens  seria  el  futur  agermanament,  i  això  es  va parlar  amb la 
regidora  de  Cultura  en  la  primera  visita  amb  ells.  Només  hi  havia  aquest  objectiu  i 
probablement  hi  ha  altres  coses  en què  poden  diferir  però  està  segur  que  de  fons  no 
difereixen amb aquesta opinió. Igual que coincideix en el fet que aquí no hi ha ningú que 
tingui  animadversió  als  andalusos,  perquè  seria  una  mesquinesa,  igual  que  opina  això, 
també opina que fer política d'aquest tema és mesquí i impropi.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que li sembla que no poden 
acabar un Ple amb aquesta situació i d'aquesta manera, i més en un punt que està tocant 
prou tota la part més emocional i sensible de la gent.

De totes les situacions creu que es pot treure alguna cosa positiva i si són capaços de 
buscar-la i d'interpretar-lo la trobaran.

No vol entrar a parlar més d'aquest tema, però ell s'ha trobar que abans de l'agermanament, 
i ho diu a l'equip de govern i ho personalitza en l'alcalde, veïns que preguntaven què era, 
quins actes, qui hi havia al darrere, quines voluntats. Dades que desconeixia, malgrat això 
no dubta que quan l'equip de govern fa alguna cosa, creu que ho fa de la millor manera 
possible.  No té el  més mínim dubte, que la seva voluntat és fer-ho de la millor  manera 
possible. Ara també han d'entendre que ningú no és perfecte i que a vegades val la pena 
reconèixer que potser hi ha hagut coses que potser no s'han fet tot el bé que preveia que 
sortirien abans de començar. En aquest sentit sí que valdria la pena intentar treure el que 
s'està dient entre línies. Saber que hi ha coses que es poden fer millor i que haurien de tenir 
aquesta  sensibilitat  i  saber  el  que  avui  s'ha  intentat  transmetre  aquí,  intentar  buscar 
solucions per millorar-ho pel bé de tots, sigui del tema que sigui, i sobretot si és un tema tan 
sensible com són els sentiments de molta gent del poble.

Interviene el regidor del NOPP, el señor Rodríguez, y en primer lugar indica que el porqué 
habla en esta lengua, que es su lengua materna, es porque el Pleno se transmite, y puede 
ser que lo estén escuchando gente originaria de estos pueblos y puede ser como es el caso 
de sus padres que tienen problemas a la hora de entenderlo. Para que no haya confusión.

En segundo lugar,  cree que la forma de actuar del gobierno municipal, y lo ha dicho no 
solamente  en  esto,  sino  en  otros  hechos,  concretamente  cuando  se  han  cambiado  de 
nombre algunas instalaciones municipales, primero decide y después invitan. Creen que es 
una práctica que se está utilizando. Todos los actos que se realizaron,  se podían haber 
consensuado  con  todos  los  grupos  políticos,  ya  que  ha  habido  tiempo  suficiente  para 
prepararlo  o  para  informarlo,  para  aportar  lo  que  se  necesite  y  comunican  y  continúan 
pensando que están hartos de que sea el equipo de gobierno el que decida lo que decida y 
que la oposición se tiene que unir a su carro. Cree que la oposición tiene un papel político y 
tiene que reivindicar el papel que tienen como grupo político y pueden actuar de esta forma.

Continua diciendo que no se considera mezquino diciendo lo que ha dicho, pero igual la 
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mezquindad puede venir de otros lados. Se reafirma y después por otro lado lo que ha dicho 
la regidora de que estamos hablando de que se aprueba en el Pleno, le parece que si le ha 
escuchado  ha  dicho  en  los  actos  para  el  hermanamiento.  No  ha  dicho  que  estuviese 
aprobado.

Los actos para el hermanamiento y todo el proceso que se ha llevado se puede compartir 
mucho más y es una práctica que no acostumbra a hacer el equipo de gobierno.

Interviene la presidencia, i entendiendo que pueda coincidir en parte de lo que está diciendo. 
Una cosa es la información y otra cosa el compartir la configuración del acto, que vuelve a 
recordar que una parte del consistorio es gobierno y la otra parte oposición. Eso se tiene 
que tener en cuenta. Teniendo en cuenta a parte de como se configura, está el tema de la 
información, entendiendo que no se ha hecho de la mejor manera o que se han equivocado 
con  la  información  previa  y  no  con  la  siguiente,  porque  se  ha  informado,  pero  con  la 
información previa. Pregunta al señor Rodríguez que si cree que el NOPP se ha equivocado 
no asistiendo a los actos que se realizaron o no se ha equivocado, indistintamente de la 
forma.

El señor Rodríguez responde que cree que han tomado una postura, y que la han justificado 
y  se  reafirman  a  favor  del  hermanamiento  del  proceso,  y  creen  que  no  explicar  los 
sentimientos y las opiniones políticas que tienen de los actos que se han realizado sea 
boicotear, sino todo lo contrario.

La presidencia indica que esto le ha quedado muy claro, y no le pregunta esto, sino que 
entendiendo que el equipo de gobierno en la información previa de si tendría que haber 
habido una Comisión Informativa, se puedan haber equivocado, entendiendo que para otra 
vez se puede mejorar. Pregunta al NOPP que si por una decisión de ese calibre de haber 
informado antes o no, concretamente de este tema... Pregunta al señor Rodríguez si cree 
que se han equivocado o no.

El señor Rodríguez indica que la falta de información a veces es manipulación.

La presidencia vuelve a preguntar si creen que se han equivocado o no.

El señor Rodríguez piensa que la falta de información a veces es manipulación.

La presidencia indica que ya ve que el señor Rodríguez no quiere contestar. En este punto i 
entenent  que l'agermanament és una voluntat  que espera i  desitja  que sigui de tots els 
grups,  és el  que creu que voldrien tots,  creient  en la  bondat  de les  paraules i  pensant 
sobretot en tots els veïns i  veïnes que hi van participar,  i  que des del moment que van 
arribar, ja van mostrar amb les seves llàgrimes després de tants anys, i per motius de no 
poder-se desplaçar i no veure's, i entenent que el que volen tots és el millor per al poble i 
que l'agermanament el que fa és sumar, es congratula que la proposta s'aprovi per tot el  
consistori, i creu que és el que hauria d'haver estat des d'un principi, sense més detalls.

Per l'exposat i atès,

Que la història i identitat dels tres municipis està estretament lligada al fenomen migratori de  
les dècades de 1960 i 1970 en què més de 600 persones procedents dels municipis de  
Chilluévar i Sant Tomé, així com de l'entorn de la Sierra de Cazorla, de la província de Jaén,  
van establir-se a Parets del Vallès.

Que les persones procedents de Chilluévar i Santo Tomé, tot estar plenament arrelades a  
Parets del Vallès, continuen mantenint un fort vincle amb les seves respectives poblacions  
d'origen.

Que els tres municipis manifesten la voluntat mútua d'establir lligams de relació i cooperació  
amb la  voluntat  d'estrènyer  els  llaços  i  desenvolupar  projectes  comuns  en  benefici  del  
conjunt de la ciutadania de les tres viles.
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Vist que el passat 19 d'octubre els Alcaldes dels tres municipis van signar,  a Parets del  
Vallès, l'acord de voluntat d'agermanament.

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

1. Manifestar la voluntat d’agermanar el nostre municipi amb  els municipis de  Chilluévar i  
Santo Tomé (Jaén),perquè, amb l’intercanvi de relacions i la cooperació aconseguim un ampli  
coneixement mutu, que ens permeti treballar conjuntament per al progrés, el desenvolupament 
i el benestar.

2. Per tal que aquesta voluntat esdevingui una realitat, s’autoritza l’alcalde o la persona  
en qui delegui, perquè presenti la proposta de conveni que s’adjunta en aquest acord, i  
facultar-lo perquè introdueixi les esmenes que les parts efectuïn.

3. Facultar a l'Alcalde-President a la signatura del conveni, donant-ne compte del mateix al  
Ple de l'Ajuntament.

Annex
CONVENI  D'AGERMANAMENT  ENTRE  ELS  MUNICIPIS  DE  PARETS  DEL  VALLÈS, 
CHILLUÉVAR I SANTO TOMÉ (JAÉN)

REUNITS

Els municipis de Chilluévar, Parets del Vallès i Santo Tomé (Jaén) i, en el seu nom, els seus 
alcades  respectius,  José  Luis  Agea  Martínez,  Sergi  Mingote  Moreno  i  Francisco  Jiménez 
Nogueras.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Vista la  voluntat  mútua d'establir  lligams de relació  i  cooperació entre els  tres municipis  per 
estrènyer els llaços i desenvolupar projectes comuns en benefici del conjunt de la ciutadania de 
les tres viles.

Considerant que l'agermanament permetrà facilitar la cooperació, però també el coneixement 
dels  problemes  que  afecten  les  tres  comunitats,  han  decidit  formalitzar  el  present  conveni 
d'agermanament, segons els següents:

PACTES

Primer.  Els  municipis  de Parets  del  Vallès,  Chilluévar i  Santo Tomé (Jaén),  acorden establir 
relacions  d'agermanament,  d'acord  amb  els  principis  de  mutu  coneixement,  solidaritat  i 
cooperació.

Segon. Les tres parts  es comprometen a iniciar  intercanvis  en el  diversos àmbits de relació 
possible entre les tres poblacions i, especialment, cooperaran en els terrenys cultural i social.

Tercer.  Els  ajuntaments  agermanats  procuraran  que  els  intercanvis  no  es  limitin  als  àmbits 
institucionals, i fomentaran les relacions directes entre les diverses entitats ciutadanes, així com 
entre els seus habitants.

Amb aquesta finalitat es procurarà la màxim difusió d'aquest agermanament entre les poblacions 
dels tres municipis. 

Quart. Per vetllar pel compliment del conveni i facilitar la seva aplicació es formarà una Comissió 
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de  coordinació  i  seguiment,  en  la  qual  es  procurarà  la  presència  d'entitats  i  comissions 
ciutadanes.

Cinquè. Cada vila posarà el nom dels altres dos municipis agermanats en alguna de les seves 
places o carrers.

Sisè.  La duració d'aquest Conveni  es il·limitada i  la seva vigència vindrà determinada per la 
voluntat dels tres municipis de mantenir-ho, acomplir-lo i ampliar-lo.

Parets del Vallès, __ de _________ de ______

L’alcalde de l'Ajuntament L'alcalde de l'Ajuntament L'alcalde de l'Ajuntament
de Parets del Vallès de Chilluévar de Santo Tomé

Sergi Mingote Moreno José Luis Agea Martínez Francisco Jiménez Nogueras
 

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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