Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Sessió núm.: PLE2012/4
Caràcter: Ordinari
Data: 22 de març de 2012
Horari: 19:00 h a 21:00 h
Lloc: Sala Ple

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

Excusen la seva absència:
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 del Patronat
Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès.
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 de l’Ajuntament de
Parets del Vallès.
4. Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment de la Llei de morositat,
estat d'execució trimestral del pressupost i estat de la Tresoreria del quart trimestre
de 2011.
5. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 1/2012.
6. Acordar, si procedeix, l'aprovació de les xifres de població provisionals a 1 de gener
de 2012.
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7. Acordar, si correspon, designar els representants de l'Ajuntament en l'Associació de
Municipis Parc Territorial del Circuit.
8. Aprovar, si escau, la modificació de l'Ordenança fiscal número 5, en relació a les
obres de reforma dels danys en habitatges provocats per incendis, explosions i
fenòmens naturals.
ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
9. Acordar, si procedeix, autoritzar a l'AMTU a actuar en representació de l'Ajuntament
de Parets del Vallès en el desenvolupament del conveni per a la millora del transport
públic col·lectiu urbà.
ACORDS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
10. Aprovar, si correspon, la sol·licitud relativa a la supressió del servei de ginecologia al
CAP de Parets del Vallès.
11. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Acordar, si escau, l'aprovació dels esborranys de les actes de les sessions
anteriors
El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova els esborranys de les dues actes del dia 23
de febrer de 2012.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 del Patronat
Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que es tracta de donar
compte del tancament del pressupost del Patronat del 2011, que partia d'un pressupost
inicial de 3.277.368 €, dóna un resultat ajustat positiu de 8.099,67 € i un romanent de
tresoreria positiu de 3.617 €.
Enguany l'Ajuntament vol aplicar un criteri diferent al que es venia fent causa de l'actual
situació econòmica de dubtós cobrament del deute d'altres administracions, principalment de
la Generalitat. Un criteri de prudència, ha provisionat per deutes de dubtós cobrament
50.000 € en lloc dels 9.000 €, que s'havien provisionat l'any 2010, pel mateix concepte.
Dir que aquest resultat del pressupost és fruit de la clara aposta de l'equip de govern per
l'educació, que sempre ha tingut i que manté amb la situació actual de dificultat econòmica.
És per això que durant el 2011 s'ha traspassat de l'Ajuntament al Patronat 500.000 € més
que en el 2010, per fer front a l'endarreriment del deute de pagament, que per aquest
concepte té la Generalitat per un import per temes només d'educació d'uns 725.000 € a data
de tancament de 2011.
El plenari pren coneixement de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 del Patronat
Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès següent:
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

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

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
2
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98

Secretaria General

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

3.264.534,55
0,00
0,00

3.263.298,87
0,00
0,00

3.264.534,55

3.263.298,87

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

1. Total operacions no financeres
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI
SENSE AJUSTAR (1+2+3)
4. Despeses finançades amb RT
per a despeses generals
5. Desviacions de finançament
negatives
6. Desviacions de finançament
positives
AJUSTOS (4+5-6)
RESULTAT
PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.235,68
0,00
6.863,99
0,00
6.863,99
8.099,67

ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2011
1.- FONS LÍQUIDS
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS (I-II-III)

9.914,83
858.229,24
811.325,55
56.818,52
50.065,26
3.136,01
3.617,25

3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 de l’Ajuntament de
Parets del Vallès
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i indica que tal com va explicar la
interventora àmpliament a la Comissió Informativa del passat dijous i d'acord amb l'informe
d'Intervenció adjunt a l'expedient, la liquidació del pressupost del 2011 de l'Ajuntament dóna
un resultat pressupostari ajustat de quasi 1.000.000 €, concretament la xifra és de 958.845 €
de superàvit.
Quant al romanent de tresoreria de 2011, han cregut necessari aplicar el mateix criteri de
prudència que en el Patronat sobre el deute de dubtós cobrament que d'altres
administracions, principalment la Generalitat de Catalunya, tenen amb l'Ajuntament de
Parets. Per aquest concepte han passat d'una provisió de 2010 d'1.250.000 € als actuals de
2011, d'1.979.751 €, més de 700.000 € que l'any anterior, i resulta al final un romanent de
tresoreria positiu d'1.518.879 €, que si no fos pel criteri de prudència que l'Ajuntament ha
aplicat aquest any pel tema de la crisi i l'endarreriment en els pagaments, hagués superat
els 2.000.000 €, però per resumir i no embolicar-se el superàvit és de 958.845 € i el
romanent de tresoreria d'1.518.879 €.
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La liquidació i resultats del pressupost de 2011 són una imatge del bon estat de salut
econòmica de l'Ajuntament de Parets, resultat del rigor amb què l'equip de govern actua a
l'hora d'elaborar els pressupostos anuals i amb el rigor de la gestió amb la seva execució, tot
això acompanyat també d'un seguiment i un control per part dels serveis tècnics i econòmics
de l'Ajuntament i que la resta de forces polítiques del consistori podran també seguir i
controlar en la Comissió Especial de Comptes que properament es convocarà per aquest
fet.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i puntualitza que mancaria
segurament aquí la liquidació del pressupost d'HabitaParets, SL, perquè si hi ha la liquidació
del Patronat i de l'Ajuntament, mancaria la d'HabitaParets, SL, a no ser que vagi en un altre
Ple.
El regidor d'Hisenda respon que és un Compte General.
La senyora Martí reitera que com es dóna compte d'aquests dos, en tot cas mancaria el de
l'esmentada entitat.
La senyora Martí indica que quan es fa el càlcul del romanent de tresoreria s'especifiquen
fons líquids que vol dir els diners que hi ha a la caixa i no el que hi ha pendent de cobrar, ni
de pagar i és de 2.500.000 €. Casualment aquesta xifra coincideix amb l'import del pendent
de pagament de 31 de desembre, que vol dir que si s'hagués pagat el que es devia al 2012
a 31 de desembre, la caixa estaria a 0 €. A part hi ha els pendents de cobrament i de
pagament, però és una observació a la qual farà referència en el següent punt.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i manifesta que està bé donar compte
dels números, però el seu grup sempre continuarà dient que li agradaria veure aquests
mateixos números auditats per una empresa externa o per la Diputació de manera gratuïta.
Està bé fer els provisionaments de dubtós cobrament, però té constància que en el conveni
signat darrerament entre la Generalitat i les quatre diputacions, aquest estableix que les
diputacions pagaran als ajuntaments deutes que aquests tenen pendents amb la Generalitat.
Pregunta si el tema de les escoles bressol està inclòs dintre dels diners que pagarà la
Diputació abans del 20 d'abril a l'Ajuntament.
Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i referent a les preguntes del NOPP,
contesta que hi ha un petit malentès amb l'apreciació dels 2.500.000 €, que explicarà al
següent punt.
Pel que fa a les preguntes de CiU, explica que sí que és cert, però estan parlant del
tancament de 2011, i fan servir el criteri de prudència, perquè al tancar 2011 no saben el que
la Generalitat o la Diputació, que són 208.000 € que avançarà del deute de la Generalitat.
Això arribarà a l'abril, de moment tenen el reconeixement, però com parlen de la liquidació
del pressupost no es pot tenir en compte això.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i explica que les xifres que es van
comentar en la Comissió Informativa són molt positives. Felicita l'Ajuntament de Parets per
la feina desenvolupada durant els darrers anys, en els quals ICV també ha estat a la Junta
de Govern. Pocs municipis podran dir que tenen aquestes xifres, per això creu que han
d'estar contents i així ho mostra.
Intervé el portaveu del PP, el senyor Carmany, i manifesta que tots han d'estar molt satisfets
de liquidar aquests pressupostos, tant en el punt dos d'Ensenyament com en el punt tres de
romanents en positiu, tot i sabent que hi ha hagut endarreriments de pagament per part de la
Generalitat, que saben que aniran arribant, però quan han fet falta han hagut de tirar una
mica del calaix. El seu grup hi està molt satisfet i deixa constància.
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El plenari pren coneixement de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 de l'Ajuntament
de Parets del Vallès següent:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

18.637.998,61
0,00
1.600.000,00

22.614.978,60
0,00
1.959.342,78

20.237.998,61

24.574.321,38

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

1. Total operacions no financeres
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI
SENSE AJUSTAR (1+2+3)
4. Despeses finançades amb RT
per a despeses generals
5. Desviacions de finançament
negatives
6. Desviacions de finançament
positives
AJUSTOS (4+5-6)
RESULTAT
PRESSUPOSTARI AJUSTAT

-4.336.322,77
1.082.415,03
5.005.680,10
792.926,87
5.295.168,26
958.845,49

ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2011
1.- FONS LÍQUIDS
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS (I-II-III)

2.574.227,97
9.573.889,92
6.233.918,80
5.914.199,09
1.979.751,05
2.415.568,67
1.518.879,37

4. Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment de la Llei de morositat,
estat d'execució trimestral del pressupost i estat de la Tresoreria del quart trimestre
de 2011
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i tenint en compte els anteriors
punts, explica que el quart trimestre reflexa i és el resultat final de l'any, i per tant el
tancament i la liquidació del pressupost. Sense estendre's agafa com a referència la
liquidació del pressupost comentada en el punt anterior, amb un resultat de superàvit de
958.000 €, i d'aquests comentar que 436.000 € són per majors ingressos dels pressupostats
previstos i en despesa no s'han esgotat totes les previsions de crèdit que estaven
pressupostades, la suma de les dues coses porten a un superàvit de 958.000 €.
Sobre la Llei de morositat que obliga a pagar als proveïdors actualment a 50 dies, van
passar dels 55 dies als 50. En el quart trimestre s'ha augmentat la ràtio, la mitjana és de 84
dies, partint d'una anterior de 64 dies. Hi ha un motiu bastant important, que és que quan
s'acosta finals d'any la majoria d'empreses comencen a presentar totes les factures
pendents d'entregar, perquè entrin abans de finals d'any, raó per la qual han passat els dies i
que hagi augmentat la ràtio.
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Quant al Reial Decret 4/2012, relatiu a les factures de 2011 pendents de pagament a 15 de
març de 2012, comenta que l'Ajuntament de Parets del Vallès a aquesta data tenia, tal com
ha comentat la senyora Martí a 31 de desembre, hi havia 2.585.741 €, però a 15 de març,
aquesta xifra està a 0 €. D'acord amb el que deia la Llei 4/2012, no han presentat cap llistat,
no s'han acollit a cap préstec a llarg termini, perquè no calia, perquè el deute era 0 i estava
tot pagat, del que es devia a 31 de desembre de 2011.
El senyor Juzgado continua explicant que el deute o les obligacions pendents de pagament
a les quals es referia el NOPP a 31 de desembre, vençudes eren d'1.320.222 € i no
2.585.741 €. Les vençudes a 31 de desembre eren d'1.320.222 € i el deute reconegut a 31
de desembre és de 2.585.000 € al llarg de gener, al febrer s'ha anat pagant, però el deute
vençut era d'1.320.222 €.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i explica que vinculant aquest punt
amb la liquidació, manifesta que també al seu grup li hauria agradat que s'hagués produït tal
com va dir en el Ple anterior una auditoria externa per analitzar tots els punts dels comptes
de l'Ajuntament, perquè la liquidació del pressupost és només una fotografia, però es poden
fer moltes més.
És veritat que aquesta fotografia de la liquidació dóna un superàvit de 958.000 €, però
l'Ajuntament té pendent molts deutes. Ha concertat moltes operacions de préstec, que les ha
xutat cap al davant a tornar, algunes fins l'any 2026. Evidentment això no es reflexa en la
liquidació i és cert tot el que s'ha dit, però repeteix que una auditoria donaria una fotografia
més exacta o diverses fotografies de la situació de l'Ajuntament, perquè si només es fa una,
potser que no es conegui el fons de totes les dades.
Està molt bé que l'Ajuntament no s'hagi hagut d'acollir al Decret de l'Estat 4/2012, per fer
front a paquets de factures retardades, ja que aquest fet hagués comportat encara més
complexitat en el tema de l'endeutament que ja té l'Ajuntament. Això és una bona notícia.
La senyora Martí continua exposant que és una altra qüestió el tema de la liquidació del
quart trimestre. És una llei que obliga a què cada quadrimestre es doni compte del
pagament de les factures a proveïdors, i la llei exigeix es pagui a 50 dies. La informació que
es dóna avui al Ple és relativa a si s'està o no complint amb l'apartat de la Llei de morositat.
En la liquidació que ha vist el NOPP es veu que els pagaments realitzats en el quart
trimestre dins del termini legal dels 50 dies, només han estat 197 pagaments per un import
de 192.349 €, és a dir que amb molts pocs pagaments s'ha complert la Llei de morositat. La
resta de pagaments s'han pagat superant el termini de dies. Per exemple la quantitat més
important dels pagaments totals de 1.168 pagaments, amb un total de 2.572.000 €, que és
una xifra molt més considerable que 192.000 €, s'han pagat en una mitjana de 84 dies i no
pas de 50 dies, que diu la llei. O sigui, que no es compleix el que preveu la Llei de morositat.
No es val dir que altres estan pitjors, ja que això ja ho saben, sinó que el que s'ha de dir és
que en aquest trimestre no s'ha complert pràcticament amb el tema de la Llei de morositat.
La senyora Martí repeteix el que ha dit en el moment de la liquidació, que les obligacions
pendents de pagament vençudes i no vençudes a 31 de desembre de 2011 pugen un total
de 2.585.000 €, i que aquesta quantitat és justament la mateixa quantitat que tenen en caixa
el dia 31 de desembre, per això repeteix el que ha dit abans, és una interpretació i entén que
l'equip de govern no s'hagi volgut quedar amb 0 € a la caixa, però si totes aquestes factures
s'haguessin pagat a 31 de desembre, la caixa en aquella data estaria a 0 €.
És veritat com es diu que les factures s'han pagat posteriorment, però a 31 de desembre no,
això és el que vol ressaltar, ja que és la lectura del NOPP, la qual dedueix dels números.
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El NOPP creu que haurien de fer esforços i entén que segurament s'estan fent per tal de
complir la Llei de morositat el màxim possible, perquè els proveïdors necessiten que es
compleixi, perquè sinó es fa una bola a les persones que no cobren i també s'ha de tenir en
compte que als contribuents no se'ls relaxa gens el cobrament de les seves taxes, és a dir si
es posa un termini de cobrament de dos mesos, en aquests dos mesos es cobra l'IBI, es
cobren els guals, es cobra l'impost de circulació i no hi ha relaxació, per això l'Ajuntament
tampoc no hi hauria de tenir relaxació respecte al pagament dels proveïdors.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que coincideix en bastants
dels temes que ha tocat la portaveu del NOPP, en el sentit de complir o treballar per complir
el més possible amb la Llei de morositat.
Els números presentats d'aquesta manera fan goig, però ha de dir el de sempre, CiU no
acaba d'entendre com no s'auditen els comptes a una empresa que factura 20.000.000 €. Si
es parteix de la base que qualsevol empresa privada que factura més de 6.000.000 € se li
auditen els comptes cada any, perquè l'Ajuntament no, i més quan hi ha un servei de la
Diputació que ho fa gratuïtament. Sap que es repeteix, però creu que és una qüestió
important.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que després de l'explicació
donada per la interventora, el seu grup veu molt positives les dades. És veritat que no
sempre es compleixen les dades que per llei estan marcades, però la voluntat real és arribar
als 50 dies i creu que les xifres de per si ja mostren que aquesta és la voluntat, per tant
endavant amb aquest assumpte i espera que ben aviat puguin estar a dintre del marge que
obliga la llei.
Intervé el portaveu del PP, el senyor Carmany, i exposa que tot és millorable, i que es poden
fer moltes fotos, però al final només hi ha una i és que a dia d'avui l'Ajuntament no deu
factures i que és cert que poden ser un exemple a seguir per molts ajuntaments que sí que
realment estan patint d'altres problemes més seriosos, i creu que Parets és i que pot ser un
exemple.
L'Ajuntament està fent tot el possible per complir la Llei de morositat, però a vegades tampoc
depèn de l'Ajuntament, per això creu que han d'estar molt satisfets dels resultats i la situació
a nivell d'avui amb el deute de les factures que hi ha que és de 0 €.
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i en resposta als comentaris del
NOPP, reitera que el deute vençut i no pagat a 31 de desembre és d'1.320.000 € i no de
2.500.000 €. Aquest és el reconegut. Hi ha factures dels 2.500.000 € que vencen al gener o
al febrer. Si s'apliquen els 50 dies que marca la llei, però a 31 de desembre cap d'aquest
1.300.000 € o 1.200.000 € estava vençut, per això al desembre hi havia 1.320.000 € vençut i
pendent de pagar i en aquells moment tenien una caixa al voltant de 2.500.000 €, per tant
l'Ajuntament no es va quedar a 0 €, ha pagat i ha tingut ingressos durant gener i febrer.
Es poden donar la volta als números, però els números al final col·locats en el lloc que estan
diuen el que diuen. El deute a 31 de desembre vençut i no pagat era de 1.320.000 €.
Com deia abans el regidor del PP, aquestes coses a vegades fan trontollar, i ha dit que la
mitjana era de 84 dies i que s'havien desviat de l'anterior trimestre.
Li sembla bé l'apreciació efectuada per la senyora Martí respecte que en només en 50 dies
han pagat 192.000 €. Es felicita pel que ha dit, i què no tergiversa les coses, perquè arribar a
una mitjana de 84 dies sobre un pagament de 2.572.000 €, dels quals només s'han pagat
200.000 € entén que no n'hi ha a 120 ni a 140 dies endarrerides, perquè sinó la mitjana no
podria ser de 84 dies, perquè la quantitat aquesta té molt poca incidència sobre el total.
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Respecte a la intervenció de CiU, i donant voltes una altra vegada al tema de l'auditoria. No
li sembla ni bé ni malament, ni correcte ni incorrecte, només vol dir que com Ajuntament de
Parets compleix el que la llei marca, que és presentar els resultats i les liquidacions anuals a
la Comissió Especial de Comptes. Hi ha molts ajuntaments que això no ho fan, i no reben
cap sanció. Parets és un dels que cada any presenta la liquidació del pressupost anual a la
Comissió Especial de Comptes.
La Llei no obliga a auditories. El senyor Juzgado ve de l'empresa privada i amb 20.000.000 €
l'empresa estaria obligada a fer una auditoria. CiU està al govern ara, i ho podria proposar i
si obliguen, serà obligatori per tothom i no només per Parets i d'una forma discrecional.
El plenari pren coneixement de la informació següent:

INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ, LLEI DE MOROSITAT I
REIAL DECRET-LLEI 4/2012
Atès el que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions
comercials.
D’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desplega l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de pressupostos i la base 4 –
Informació als òrgans de govern, de les vigents Bases d’execució del pressupost d’aquest
Ajuntament.
Vist l’estat d’execució d’ingressos i despeses a 30/09/2011, resultant de les dades de
tancament del quart trimestre de 2011.
Vista l’acta d’arqueig a 31/12/2011, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.
Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al quart trimestre de
l’any 2011, 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, i del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals.
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 QUART TRIMESTRE 2011, i la informació sobre el compliment del Reial
Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals – Ajuntament, Patronat i HabitaParets SL.
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1.1. ESTAT D’EXECUCIÓ
4T/2011 - AJUNTAMENT
INGRESSOS
IMPOSTOS
Cap. I
DIRECTES
IMPOSTOS
Cap. II
INDIRECTES

Cap. III
Cap. IV
Cap. V

TAXES I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS

TRANSFERÈNCIES
Cap. VII DE CAPITAL
Cap.
ACTIUS
VIII
FINANCERS
PASSIUS
Cap. IX FINANCERS
TOTAL

Cap. I

Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. VI

DESPESES
DESPESES DE
PERSONAL
DESPESES EN
BÉNS I SERVEIS
DESPESES
FINANCERES
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INVERSIONS
REALS

TRANSFERÈNCIES
Cap. VII DE CAPITAL
PASSIUS
Cap. IX FINANCERS
TOTAL

Previsió
inicial

Previsió
Modificacions definitiva

Drets
liquidats nets

Recaptació
líquida

Pendent
cobrament

11.024.600,00

11.024.600,00

11.289.365,82

10.481.717,45

807.648,37

225.000,00

225.000,00

295.629,23

219.481,13

76.148,10

2.730.537,96

117.750,84

2.848.288,80

2.917.175,97

2.415.136,36

502.039,61

3.642.895,00

93.448,74

3.736.343,74

3.760.192,13

3.087.191,96

673.000,17

61.006,00

69.422,33

68.009,23

1.413,10

61.006,00

0,00

306.213,13

306.213,13

306.213,13

150.000,00

156.213,13

0,00

7.895.272,37

7.895.272,37

0,00

0,00

0,00

0,00
1.578.765,90
1.578.765,90
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
17.684.038,96
9.991.450,98 27.675.489,94 20.237.998,61 18.021.536,13
2.216.462,48
Crèdits
Obligacions
Pagaments
Pendent
inicials
Modificacions Crèdits totals reconegudes líquids
pagament
6.143.277,13

335.585,88

6.478.863,01

6.348.625,37

6.334.540,34

130.237,64

7.354.393,29

649.320,94

8.003.714,23

7.600.428,78

5.712.622,37

403.285,45

446.125,25

-4.010,00

442.115,25

373.687,38

339.009,19

68.427,87

1.606.103,13

181.131,16

1.787.234,29

1.715.854,74

1.582.574,37

71.379,55

155.000,00

8.819.423,00

8.974.423,00

6.551.382,33

6.054.596,63

2.423.040,67

15.000,00

10.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

1.964.140,16
17.684.038,96

9.991.450,98

1.964.140,16
27.675.489,94

1.959.342,78
24.574.321,38

1.691.842,24
21.740.185,14

4.797,38
3.101.168,56

4T/2011 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
INGRESSOS

Cap. III
Cap. IV
Cap. V

TAXES I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS

TRANSFERÈNCIES
Cap. VII DE CAPITAL
Cap.
ACTIUS
VIII
FINANCERS
TOTAL

Previsió
inicial

Previsió
Modificacions definitiva

532.550,32

Recaptació
líquida

Pendent
cobrament

532.550,32

567.357,44

497.336,45

70.020,99

2.854.853,30

2.682.175,81

1.919.176,81

762.999,00

964,84

964,84

1,30

1,30

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

10.000,00
3.413.368,46

0,00
3.264.534,55

0,00
2.431.514,56

0,00
833.019,99

2.728.853,30

0,00
3.277.368,46
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Drets
liquidats nets

126.000,00

10.000,00
136.000,00
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Cap. I

Cap. II
Cap. III
Cap. VI
TOTAL

DESPESES
DESPESES DE
PERSONAL
DESPESES EN
BÉNS I SERVEIS
DESPESES
FINANCERES
INVERSIONS
REALS

Crèdits
inicials

Modificacions Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent
pagament

2.673.783,46

107.185,00

2.780.968,46

2.678.232,37

2.669.107,18

9.125,19

588.265,00

4.994,75

593.259,75

550.526,78

356.832,98

193.693,80

320,00

52,30

52,30

0,00

38.820,25
3.413.368,46

34.487,42
3.263.298,87

20.901,88
3.046.894,34

13.585,54
216.404,53

320,00
15.000,00
3.277.368,46

23.820,25
136.000,00

1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 4T/2011 – AJUNTAMENT I
PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
ACTA ARQUEIG 30/09/2011
Ord.

AJUNTAMENT PATRONAT
0 EFECTIU

TOTAL

14.928,92

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS
2 COMPTES OPERATIVES

14.928,92

7.777,45

0

7.777,45

1.232.034,38

4.626,30

1.236.660,68

52.115,42

5.524,90

57.640,32

0

0

0,00

1.306.856,17

10.151,20

1.317.007,37

8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA
9 FORMALITZACIÓ
TOT.

0

ACTA ARQUEIG 31/12/2011
Ord.

AJUNTAMENT PATRONAT

TOTAL

0 EFECTIU

10.991,98

0

10.991,98

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS

29.844,82

0

29.844,82

2.526.450,35

4.133,67

2.530.584,02

6.940,82

5.781,16

12.721,98

2 COMPTES OPERATIVES
8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA
9 FORMALITZACIÓ
TOT.

0

0

0

2.574.227,97

9.914,83

2.584.142,80

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 QUART TRIMESTRE 2011
PAGAMENTS FACTURES QUART TRIMESTRE 2011 – AJUNTAMENT I PATRONAT
AJUNTAMENT
Nombre

Import

Pagaments realitzats durant el trimestre
dins el termini legal (50 dies)

197

192.349,05

Resta de pagaments

971

2.380.372,43

1.168

2.572.721,48

531

1.320.222,67

1.185

2.585.741,89

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL
TRIMESTRE NATURAL

Obligacions pendents de pagament en
les quals s’estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre
natural (vençudes a 31/12/2011)
Obligacions pendents de pagament a la
data de tancament del trimestre natural
(vençudes i no vençudes a 31/12/2011)
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Període mig de
pagament (PMP)
(dies)

84 dies

Període mig del
pendent de
pagament excedit
(PMP) (dies)

55 dies
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PATRONAT
Pagaments realitzats durant el trimestre
dins el termini legal (50 dies)
Resta de pagaments
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL
TRIMESTRE NATURAL
Obligacions pendents de pagament
en les quals s’estigui incomplint el
termini legal a la data de tancament
del trimestre natural (vençudes a
31/12/2011)
Obligacions pendents de pagament a
la data de tancament del trimestre
natural (vençudes i no vençudes a
31/12/2011)

Nombre
14

Import
2.192,56

162

127.368,83

176

129.561,39

98

108.309,29

185

210.870,23

Període mig de
pagament (PMP)
(dies)
Període mig del
pendent de
pagament excedit
(PMP) (dies)

105 dies

63 dies

1.4. REIAL DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUE ES DETERMINEN OBLIGACIONS
D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MECANISME DE
FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS –
AJUNTAMENT, PATRONAT I HABITAPARETS SL
AJUNTAMENT
Nombre

Import

0

0,00

FACTURES REGISTRADES 2011 VENÇUDES, LÍQUIDES I EXIGIBLES
PENDENTS DE PAGAMENT A 15/3/2012 DINS DE L’ÀMBIT SUBJECTIU
DEL RD-LLEI 4/2012 (art. 2)

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)
Despeses en béns i serveis – Inversions
reals
Total

Període mig
operacions pendents
de reconeixement
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de
l’obligació
Nombre

Import total

0

0

0,00

0

0

0,00

PATRONAT
Nombre

Import

0

0,00

FACTURES REGISTRADES 2011 VENÇUDES, LÍQUIDES I EXIGIBLES A
15/3/2012 DINS DE L’ÀMBIT SUBJECTIU DEL RD-LLEI 4/2012 (art. 2)

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)
Despeses en béns i serveis –
Inversions reals
Total
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Període mig
operacions pendents
de reconeixement
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de
l’obligació
Nombre

Import total

0

0

0,00

0

0

0,00
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HABITAPARETS SL

FACTURES REGISTRADES 2011 VENÇUDES, LÍQUIDES I EXIGIBLES
PENDENTS DE PAGAMENT A 15/3/2012 DINS DE L’ÀMBIT SUBJECTIU
DEL RD-LLEI 4/2012 (art. 2)
Informe de Gerència de data 12/3/2012

Nombre

Import

0

0,00

SEGON. Remetre la documentació relativa a l’apartat 1.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i
a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la utilització dels mitjans telemàtics per al seu
coneixement general.
5. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 1/2012
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que una vegada donat
compte i tancada la liquidació del pressupost, es proposa una modificació del pressupost de
400.000 € contra el romanent de tresoreria d'1.518.000 €, per destinar 300.000 € a mobiliari i
equipament de la residència de la gent gran. Com es va explicar a la Comissió Informativa
és per avançar el reconeixement que la Generalitat ja ha dit que abonarà, però per fer front i
per adjudicar la part de mobiliari que queda és obligatori que l'Ajuntament disposi d'una
partida, amb un import assignat, perquè sinó els proveïdors no els volen vendre res, sinó hi
ha assignada la partida per efectuar el pagament.
Es pretén avançar els diners, que després es rebran de la Generalitat i quan es rebin
passaran a englossar una altra vegada el romanent de tresoreria.
El senyor Juzgado continua explicant que s'aprofita per fer una modificació de 100.000 € i
destinar-los a plans d'ocupació, a un nou pla d'ocupació local.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup està
d'acord amb els dos conceptes, que s'inclouen a la modificació, que són el pla d'ocupació i el
mobiliari de la residència de la gent gran. Farà algunes observacions. En primer lloc, el
NOPP va presentar una al·legació en el pressupost de 2012, perquè s'ha de tenir en compte
que el pressupost s'ha acabat d'aprovar i ja s'està modificant. Porta 70 o 80 dies de vigència
i ja es modifica amb els esmentats conceptes.
El NOPP va presentar una al·legació en el pressupost dient que el pressupost de 2012 de
l'Ajuntament no incloïa cap pla d'ocupació local i que calia incloure'l. Observa que ara es
corregeix aquesta mancança. En el seu moment es va dir que no s'incloïa i ara s'inclou un
pla d'ocupació. Per tant l'al·legació del seu grup estava ben plantejada i la mancança en el
pressupost hi era.
Respecte al concepte del pla d'ocupació, el pla que s'especifica en la memòria és un
concepte molt genèric. Diu que és per contractar 35 persones, tres mesos al 70%, per
manteniment i neteja de la via pública. El NOPP entén que els plans d'ocupació haurien de
tenir una utilitat important, haurien d'estar ben estructurats i no improvisar-los, perquè
tinguessin dues utilitats, una que permetin ocupació, que és el seu objectiu principal, però
alhora que també l'activitat del propi pla acabés en un benefici per al poble.
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El concepte és molt genèric i s'hauria de fer un pla d'ocupació permanent respecte al tema
del manteniment de la via pública, perquè amb molt pocs diners es permetrien dues coses,
permetria ocupar persones i millorar l'espai de la via pública. Aquest hauria de ser un pla
permanent i ben estructurat, dirigit pels tècnics municipals i això s'està succeix en un
moment, que en paral·lel s'està produint la tramitació de l'adjudicació d'un manteniment de la
via pública, que no entén gairebé com quadrarà tot això.
El NOPP no està d'acord amb l'adjudicació i externalització del manteniment de la via
pública, al qual es referirà en un altre punt, perquè s'haurien d'aprofitar els recursos que es
tenen per fer un pla d'ocupació permanent de manteniment de la via pública i no
externalitzar el servei, mitjançant una adjudicació amb un objecte molt indeterminat, i un
pressupost molt elevat.
La senyora Martí continua explicant que queda molt indeterminat el concepte quan es diu
neteja de la via pública. Ja fa falta ja, però és que s'acaba d'adjudicar un contracte de neteja
de la via pública. Pregunta per què hi ha aquesta inconcreció, per què hi ha aquesta
improvisació, per què hi ha aquesta manca de definició respecte als plans d'ocupació. Si
s'ha fet una adjudicació del servei de neteja de la via pública, per què ara es fa un pla
d'ocupació per a la neteja de la via pública o és que a les paraules se'ls hi vol fer dir més
coses del compte. No ho entén gaire.
El NOPP en resum entén que el pla d'ocupació de manteniment de la via pública hauria de
ser permanent, que no s'hauria d'externalitzar el manteniment de la via pública com es
pretén fer amb una adjudicació i que cal que els recursos públics, que en aquests moments
són pocs i que cada vegada caldrà gestionar-los millor, que es corregeixi aquesta qüestió i
s'intenti aconseguir amb els plans d'ocupació uns objectius molt concrets d'un bon ús dels
diners, en el doble sentit que ha dit abans de contractar les persones i que tingui un benefici
per al poble.
Respecte al tema de la residència de la gent gran està d'acord que mentre més aviat es se
solucionin tots els problemes per posar-la en funcionament, millor. El NOPP entén que els
dos conceptes tenen bondat, però en qualsevol cas a la vista que no comparteix les
modificacions del pressupost tan properes a l'aprovació del pressupost que s'acaba de
produir fa molt poc, el NOPP s'absté en aquest punt.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i felicita la coherència en el sentit del
tema del mobiliari i l'equipament de la residència de gent gran. Sempre s'havia dit des de
l'Ajuntament, que donat el cas de l'obertura s'avançarien els diners, això és una mostra de
què així és i en aquest sentit es gratifiquen.
L'altra partida de 100.000 € és la demostració que en el pressupost tal com va criticar en el
seu moment no hi havia un pla d'ocupació i que la reducció del capítol I, del 3% es feia a
base de treure els 203.000 € dels plans d'ocupació i el fet de crear aquesta nova partida,
suposa que és per fer aquest pla. Està d'acord.
Pel que deia la senyora Rosa Martí sobre la inconcreció dels plans o els llocs dels plans
d'ocupació segurament deu ser el motiu pel qual quan es demanen plans d'ocupació a la
Generalitat es demanen nou i només donen dos, deu ser aquest el principal motiu, perquè
resulta que esbrinant una mica i preguntant hi ha un poble veí com és Montornès, que ha
demanat 21 plans d'ocupació i s'han concedit els 21. Aquest fet genera dubtes i moltes
preguntes. Pregunta quin ha estat el problema, si és que no s'han redactat bé els llocs a
cobrir. Sol·licita una resposta. D'altra banda, CiU vota a favor.
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Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que votarà a favor de la
proposta. Veu que hi ha una rectificació tal com ha comentat la companya Rosa Martí, a
favor d'un pla d'ocupació que el seu grup també va trobar a faltar en el pressupost inicial, per
això està bé que ara es prengui la decisió de canviar la qüestió i encara que sigui tard,
s'actuï en conseqüència amb la situació que es viu. Tot el que siguin plans d'ocupació rebrà
el suport d'ICV, en aquests moments difícils.
Respecte al tema del mobiliari evidentment el seu grup vol que es tiri endavant l'abans
possible la residència, per això si calen abans aquests diners ho troba correcte i per això
vota a favor.
Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i indica que el seu grup està molt
satisfet que l'Ajuntament avanci els 300.000 € per al tema del mobiliari i el material per a la
residència. Entén que és un préstec, després els diners tornaran a tresoreria i per tant és
bàsicament un mer tràmit. Quant al pla d'ocupació el seu grup està al 100% d'acord. Tot el
que sigui potenciar l'ocupació no hi ha cap problema.
Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado i respon al NOPP respecte als plans
d'ocupació. Aclareix que no estan corregint el pressupost és la forma, si s'enrecorden perquè
han estat en altres legislatures, és la forma en què es feien els plans d'ocupació locals.
Durant l'any es realitzaven modificacions sobre romanent de tresoreria per efectuar plans
d'ocupació local. No estaven assignats en el pressupost.
Aquest any i encara que han tingut lloc dos plens, cada vegada que han parlat del
pressupost ha dit això, esperaven fer un pla d'ocupació per contestar el tema. Els plans
d'ocupació local s'han fet sempre contra romanent de tresoreria i a mesura que avanci l'any
no assegura que aquest sigui l'únic, perquè si les necessitats hi són, possiblement es
presentarà algun més contra romanent de tresoreria.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que queda patent i el
regidor d'Hisenda ha reconegut que els plans d'ocupació no figuraven en el pressupost i el
seu grup ho ha criticat obertament, perquè considera greu que no constitueixi una prioritat
pel Partit Socialista de Catalunya incloure plans d'ocupació en el seu pressupost. Deixar-ho
a romanent de tresoreria vol dir que ho consideren un tema no prioritari, un tema secundari.
Pregunta que si no hi hagués romanent de tresoreria què passaria. Hauria de ser una
prioritat. Lamenta terriblement l'explicació que acaba de donar. Està bé el reconeixement,
però l'explicació la considera lamentable, perquè hauria de ser una prioritat incloure en el
pressupost els plans d'ocupació i si de cas deixar per al romanent de tresoreria una altra
tema.
Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i indica que per a l'equip de govern és una
prioritat i ho demostren dia a dia, amb la política d'ocupació que porta l'Ajuntament. Repeteix
que també tenen constància i no estan cecs, i durant l'any no tiren la moneda a l'aire per
veure com acabaran l'any. També són conscients del romanent de tresoreria amb el qual
poden acabar com del superàvit que es porta. Tal com ha dit abans en la liquidació del
pressupost, l'equip de govern és rigorós amb el tema, li agrada gestionar-lo bé, s'equivoca
com tothom, perquè perfectes no ho són, però en la mesura que poden ho fan, per això no
deixen a la sort el tema dels plans d'ocupació.
Pren la paraula la presidència i manifesta que per tancar aquest punt i acabar d'aclarir algun
dubte, ha de dir que pressupostat amb romanent tal com s'ha anat fent aquests últims anys,
aquest exercici 2012 ja s'havia portat a terme un pla d'ocupació, que coincideix amb el final
del pla d'ocupació que ja s'havia portat, l'inici del que serà aquest proper pla d'ocupació i
com ha dit el regidor, diria que poden ser més agosarats en l'apreciació i assegurar que
probablement que contra romanent de tresoreria hi haurà algun pla d'ocupació més.
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Volen que els plans d'ocupació tinguin un sentit permanent i el tenen, si es té en compte la
situació en la qual es troben tots els pobles. Cal dir que moltes vegades s'ha de mirar al
volant, és a dir que moltes vegades per agafar la dimensió de la forma es poden mirar amb
els cosins o amb els germans i veure pobles germans i mirar la situació. Per desgràcia molts
municipis no podran encetar cap pla d'ocupació local, perquè d'acord amb els números dels
ajuntaments i els romanents, difícilment podran destinar aquests recursos a desenvolupar
plans d'ocupació.
En el cas de Parets és una gran sort que ve derivada d'una bona gestió poder destinar
aquests recursos i indistintament del grau de definició dels plans d'ocupació hi ha un fet, que
segur que no té interpretació que és que es donarà la possibilitat a ciutadans i ciutadanes de
parets, paretans i paretanes, de sortir temporalment de la situació d'atur.
El portaveu de CiU comentava un tema de l'Ajuntament de Montornès. Hi ha exemples de tot
tipus, però no es tracta d'una bona o mala gestió de la informació, la qual ha estat
absolutament treballada. Els plans d'ocupació de la Generalitat s'ajusten a altres
paràmetres, que no si s'entreguen bé o malament. Paràmetres com el percentatge
d'immigració, el percentatge d'atur i qüestions que a l'Ajuntament de Parets no el deixa en
una situació fàcil, perquè està tres punts per sota de l'atur del Baix Vallès i tres punts per
sota de la mitjana de Catalunya. Parets està al 15% per sota del grau d'immigració,
comparat amb municipis com Montornès. Tots aquests paràmetres fan que hi hagi
ajuntaments que tinguin més plans d'ocupació.
L'equip de govern espera i desitja que la Generalitat tingui la mateixa prioritat que té
l'Ajuntament de Parets del Vallès i que dintre de les seves polítiques d'ocupació fomenti
plans d'ocupació. Espera que així sigui i que l'Ajuntament pugui sumar els plans d'ocupació
locals amb els plans d'ocupació que vinguin de la Generalitat, perquè està segur que
l'objectiu de tot el consistori és intentar poder ocupar al màxim a tots els paretans i
paretanes, que en aquests moments estan en situació d'atur.
La presidència pregunta pel posicionament de vot de CiU, i aquest manifesta que és a favor.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 12 (PSC, CiU, PP, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (NOPP)
Per tant i,
Atès l’ordre d’Alcaldia i els informes emesos pel Gerent d’HabitaParets i pel Director de
RRHH, Organització i Serveis Interns i la tècnica del servei d’Ocupació respecte a la
necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici que no disposen de la dotació pressupostària
suficient i que no poden demorar-se fins l’exercici següent.
Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Secció segons del
Capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat Reial Decret, en matèria de
pressupostos.
Atès el Capítol II sobre modificacions de crèdit de les Bases d’Execució del pressupost vigent.
Atès l’informe d’intervenció.
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El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Modificar el Pressupost vigent de l’Ajuntament (MCPle/1/2012) mitjançant crèdit
extraordinari i suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, augmentant
les partides que tot seguit es relacionen:
Despeses a finançar:
Partida Descripció
SERVEIS GENERALS – Pla d’Ocupació Local
1392.241.14102 Retribucions personal Pla d’Ocupació
1392.241.16002 Seguretat Social personal Pla d’Ocupació
SERVEIS PERSONALS
4351.23310.62500 Mobiliari i equipament Residència Gent Gran

Import
72.000,00
28.000,00
300.000,00

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87000............... 400.000 €
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 procedeix, l'aprovació de les xifres de població provisionals a 1 de gener
de 2012
La presidència explica que en el present punt es donen les xifres actualitzades referents al
nombre de població a 1 de gener de 2012, que és de 18.602 habitants.
D'acord amb les dades hi ha un creixement net de 439 habitants i es tracta d'un pur tràmit,
però l'Institut Nacional d'Estadística i diferents organismes proposen passar-lo pel Ple, per
això es proposa aprovar l'esmentada xifra de població, que és provisional a 1 de gener de
2012.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,
D’acord amb el Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modificava el
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial
Decret 1690/1986, d’11 de juliol, anualment l’Ajuntament, comunica a l’institut Nacional
d’Estadística els resultats numèrics del Padró d’habitants, un cop realitzades totes les
actuacions corresponents a l’any anterior.
Posteriorment, l’Institut Nacional d’Estadística porta a terme la comprovació entre la xifra
comunicada per l’Ajuntament i les dades que li consten i en cas de discrepància ho
comunica a l’Ajuntament, obrint un termini de comprovació i resolució.
Les discrepàncies que es generen son sotmeses al Consell d’Empadronament que ha
d’emetre informe favorable o desfavorable a cada una de les discrepàncies.
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Un cop emès aquest informe, el President de l’Institut Nacional d’Estadística eleva al Govern
la proposta de xifres oficials de població de tots els municipis espanyols per a la seva
aprovació mitjançant Reial Decret, que serà publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Atesa la dilació en el temps d’aquest procés, la xifra oficial a 1 de gener de cada any no és
oficial, és a dir no és aprovada pel Govern fins a finals de desembre de cada any.
Tenint en compte aquesta realitat, l’Institut Nacional d’Estadística ha recomanat als
Ajuntaments, que portin a terme l’aprovació per Ple, de les seves xifres provisionals a 1 de
gener de cada any.
Les actuacions portades a terme per l’Ajuntament durant l’exercici 2011 i que queden
reflectides en el següent gràfic, han donat una xifra de població a 1 de gener de 2012 de
18.602 habitants.
Població a 1 de gener de 2011
TIPUS DE MOVIMENT

18163
Nombre

%

ALTES

1.353

CR-Canvi de residència

1.072

79,23

207

15,30

74

5,47

NA-Naixement
OM-Omissió
BAIXES

914

CD-Caducitat
CR-Canvi de residència

42

4,60

736

80,53

89

9,74

0

0,00

47

5,14

DE-Defunció
DU-Duplicat intermunicipal
II-Inscripció indeguda
Creixement net

439

MODIFICACIONS

2,36
1.584

CR-Canvi de residència (dins del municipi)

587

CO-Confirmació de domicili

34

DP-Dades personals

650

DT-Dades territorials

76

RE-Renovació

237

TOTAL MOVIMENTS
Població a 1 de gener de 2012
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Per tant, d’acord amb les instruccions de l’Institut Nacional d’Estadística i per tal
formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici 2011.

de

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
APROVAR la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès, a 1 de gener de
2012, que d’acord amb les actuacions portades a terme és de 18.602 habitants.
7. Acordar, si correspon, designar els representants de l'Ajuntament en l'Associació
de Municipis Parc Territorial del Circuit
La presidència explica que en el darrer Ple es va acordar la constitució de l'Associació de
Municipis Parc Territorial del Circuit, i ara es proposa la designació dels senyors Francesc
Juzgado Mollà i Roberto Carmany Valls com a representants de l'Associació.
El NOPP s'absté en la votació.
El portaveu del grup de CiU, el senyor Martín, exposa que el senyor Francesc Juzgado pot
representar perfectament a Parets, però el seu grup dubta de la validesa del senyor Roberto
Carmany, atès que no és del poble, per això CiU s'absté.
El portaveu d'ICV, el senyor Folguera, manifesta exactament el mateix.
La presidència explica que l'esmentada Associació a més de formar part els Ajuntaments de
Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, també en forma part el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, i s'ha volgut que hi hagi una representació de totes les formacions polítiques, que
formen part del Consell Comarcal i s'ha donat la possibilitat a totes les formacions polítiques,
ja que per a l'Associació i per a qualsevol ens que s'organitzi és bo que hi hagi la
representació de totes les formacions polítiques, representades en el Consell Comarcal i en
els diferents ajuntaments i aquí amb representació constituïda per part de les diferents
representacions dels diversos ajuntaments i el Consell Comarcal que s'hagi aconseguit que
hi hagi la representació de tots els membres de les diferents formacions polítiques.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 8 (PSC, PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (NOPP, CiU, ICV)
Per tant i atès que,
El Ple municipal en data 23 de febrer de 2012 va acordar la constitució de l'Associació de
Municipis Parc Territorial del Circuit, de la qual formaran part els Ajuntaments de Granollers,
Montmeló i Parets del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb l'objectiu
d'establir i coordinar les actuacions d'abast municipal en l'àmbit del Circuit de Velocitat de
Catalunya i en va aprovar els Estatuts que l'han de regir.
La Clàusula 6a del Estatuts estableix que l'Assemblea general es denominarà Consell
Territorial General i la Clàusula 7 diu que aquest estarà format inicialment pels membres
següents:

–

Els respectius alcaldes/ses dels municipis que integren l'Associació i el president del
Consell Comarcal.

–

2 Representants de cada un dels municipis que ostenten la condició de regidors.
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–

2 Representants del Consell Comarcal que ostenten la condició de consellers.

Aquesta clàusula també estableix que aquests càrrecs hauran de renovar-se obligatòriament
després de cada eleccions locals i tindrà una vigència màxima de 4 anys.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Designar com a representants de l'Ajuntament de Parets del Vallès en l'Associació de
Municipis Parc Territorial del Circuit els regidors següents:

•
•

Francesc Juzgado Mollà
Roberto Carmany Valls

2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i als Ajuntaments de
Granollers i Montmeló i als regidors nomenats.
8. Aprovar, si escau, la modificació de l'Ordenança fiscal número 5, en relació a les
obres de reforma dels danys en habitatges provocats per incendis, explosions i
fenòmens naturals
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i explica que aquest punt fa
referència, com es va exposar a la Comissió Informativa, a modificar l'Ordenança fiscal
referent al tema de les llicències d'obres, per a aquelles persones o habitatges del municipi,
que pateixin algun incendi, explosions i fenòmens naturals, que requereixen una intervenció
ràpida, que no sigui fruït de problemes derivats d'un mal manteniment de l'edifici, sinó per
causes excepcionals i amb la modificació es pretén que quedin absents de pagar l'import de
la llicència d'obres.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist que les persones propietàries de construccions han de complir el deure de conservació i
rehabilitació de les edificacions i que correspon als ajuntaments ordenar l’execució de les
obres necessàries pel compliment de l’esmentat deure.
Vist que en determinats supòsits les obres necessàries de reforma són producte dels danys
en habitatges provocats per incendis, explosions o altres fenòmens naturals, que
requereixen d’una intervenció urgent en els mateixos.
Atès que l’article 64 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme disposa que no estan subjectes a llicència urbanística les obres que s’han de
dur a terme en compliment d’una ordre de restauració i aquelles actuacions que les
ordenances municipals subjecte al règim de comunicació prèvia a l’Ajuntament.
Vist que l’ Ordenança Fiscal núm. 5 en el seu article tercer estableix que restaran també
excloses de l’impost les construccions, instal·lacions i obres els supòsits regulats en
aquesta Ordenança en què s’autoritza la substitució de la llicència urbanística pel tràmit
simplificat d’assabentat.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment per l’exercici 2012 la modificació de l’Ordenança fiscal número
5 de l’impost sobre les construccions, instal·lacions i obres, apartat tercer, per afegir un nou
supòsit d’obres subjectes al règim d’assabentat amb el següent contingut:
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“13) Obres de reforma dels danys en habitatges provocats per incendis,
explosions i fenòmens naturals. En aquestes obres junt amb la comunicació
prèvia s’haurà d’adjuntar la documentació tècnica i administrativa necessària en
funció de les obres que es realitzin. “
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals
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.
Els acords definitius seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, es
publicarà el text íntegre de les modificacions de les Ordenances relacionades en els acords
precedents, i entraran en vigor al dia següent al de la seva publicació fins a la seva
modificació o derogació expressa.
ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
9. Acordar, si procedeix, autoritzar a l'AMTU a actuar en representació de l'Ajuntament
de Parets del Vallès en el desenvolupament del conveni per a la millora del transport
públic col·lectiu urbà
Pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Cayuela, i explica que bàsicament
l'Ajuntament de Parets vol acollir-se a les ajudes que resulten del conveni entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, l'ATM i l'AMTU,
perquè aquests últims representin l'Ajuntament de Parets del Vallès davant de la Generalitat
de Catalunya i l'ATM en el compliment del conveni.
El conveni té com a objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis
associats a l'AMTU, mitjançant l'atorgament d'ajuts per a la millora del transport urbà.
Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup vota a favor. I per
una qüestió d'ordre explica que en el Ple anterior va intervenir el senyor Ferran Vidal, del
NOPP, i l'Alcaldia va dir que només podien intervenir en el Ple els portaveus, segons una
interpretació de l'alcalde. El NOPP no comparteix aquesta interpretació, i es va dir que es
demanaria un informe al secretari al respecte. El seu grup està pendent de l'informe i això no
és el que diu el ROM.
Pregunta que només hagin d'intervenir els portaveus només és aplicable als grups de
l'oposició o també és aplicable als grups del govern, perquè si és aplicable a tothom, només
pot intervenir el portaveu del grup de govern o és que l'alcalde fa una interpretació al
respecte del que són les intervencions de l'equip de govern i una altra interpretació respecte
a les intervencions dels grups de l'oposició.
La presidència explica que això té una resposta força lògica i senzilla, que és el que es fa a
tots els ajuntaments, no sap si diria a Catalunya, si a tota Espanya i tot el món, això ho
desconeix, però els membres de l'equip de govern són regidors amb delegació, que
representen els àmbits que desenvolupen i com s'ha fet des de l'inici de la democràcia
d'aquest Ajuntament, els regidors que tenen diferents carteres fan la part expositiva del punt
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i quan hi ha la intervenció del grup municipal, en aquest cas també de l'equip de govern o de
qualsevol de l'equip de govern, intervé el portaveu.
D'altra banda, això és el que diu el ROM. L'alcalde va dir que l'equip de govern feia una
interpretació laxa del ROM i que no hi havia cap problema, en què qualsevol regidor defensi
un punt, perquè s'ho ha preparat i per què el seu grup municipal ho vol així, però d'altra
banda, respon a una certa lògica que el mateix regidor enceti i acabi el punt. Que faci la
interpretació del punt i si després hi ha al·lusions o rèpliques les faci. Només es va dir això,
no s'intentava rebuscar el que deia el ROM, per això no es fa una interpretació segmentada.
Les exposicions dels punts com ha passat sempre, les fa el regidor de l'àmbit i si després hi
ha una interpretació, que ha de ser de partit o de grup municipal, en aquest cas, la fa el
portaveu del grup municipal.
Si els diferents grups entenen que en algun cas ha d'intervenir el regidor que s'ha preparat el
punt, respon a una lògica i la presidència no li veu cap tipus de problema. En qualsevol cas
el secretari farà l'informe necessari, del qual es farà entrega.
La presidència continua explicant que el punt dos del ROM diu: “La consideració de cada
punt de l’ordre del dia començarà amb la lectura, íntegra o en extracte, per la secretaria o la
regidoria responsable...”, o sigui que el ROM ja ho diu i explica que el regidor responsable
serà qui formuli el punt. En qualsevol cas, si es necessita un informe jurídic, el secretari el
presentarà.
La senyora Martí indica en primer lloc que el seu grup vol l'informe; en segon lloc han
d'entendre que els regidors poden intervenir correctament i que han de defensar la totalitat
del punt, però s'ha d'entendre que no és una discrecionalitat, perquè l'article 82 del ROM diu:
“Tenen dret a vot en el Ple i en les comissions de les quals formin part, i tenen dret a
intervenir en els debats, d’acord amb aquest Reglament.” O sigui que el ROM ho diu
clarament. Entén que ara es fa una correcció i es diu que serà possible. Es feliciten, entén
que està bé que es respecti el contingut del ROM en el sentit que tots els regidors poden
intervenir en el punt que sigui. Naturalment també entén el que diu la presidència sobre que
es defensi la totalitat del punt.
La presidència indica que amb aquesta intervenció es podria concloure el punt, però vol dir
realment el que diu el ROM. Entén que això és una discrecionalitat, que no hi ha cap tipus
de problema, però sí que és una discrecionalitat des del moment que el ROM diu que poden
intervenir tots els regidors sempre que es compleixin una sèrie de punts, un d'ells és: “Qui
es consideri al·ludit per una intervenció podrà sol·licitar de la presidència que se li concedeixi
un torn per al·lusions que serà breu, concís i amb una durada màxima de 2 minuts.” o “Si un
membre de la corporació ha votat en sentit contrari al del seu grup, pot fer explicació
individual de vot, també amb una durada màxima de 3 minuts.” Això ho diu l'article 57 del
ROM i a més després es reforça pel ROF.
Li sembla bé que si hi ha un punt que qualsevol dels representants de les diferents
formacions polítiques tal com va dir l'altre dia vol fer l'exposició sencera, que la faci. L'altre
dia el que va passar no va ser exactament això.
Els punts de Ple de cadascuna de les àrees les exposa el regidor de l'àrea.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i per acabar d'entendre el tema, exposa
que el seu grup en tenir tres regidors acostumen a treballar temes diferents i a vegades
defensar un tema que ha treballat un altre regidor sempre acabes tenint un punt de dubte.
Entén que a partir del proper Ple en funció dels temes, els tres regidors poden intervenir de
principi a final.
La presidència indica que això és discrecional i avança que la presidència no posarà cap
problema.
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Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i vota a favor.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist el 2n Conveni formalitzat en data 7 de juliol de 2010, entre el Sr. Manel Nadal i Farreras,
en qualitat de Secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i de President del Comitè Executiu i
Director general de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i, l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral
Antigas, en qualitat de president de l‘Agrupació de Municipis titulars del servei de Transport
Urbà (AMTU), i que té per objecte la millora del transport públic col•lectiu urbà dels municipis
associats a l’AMTU, mitjançant l’increment dels ajuts a municipis per a la millora del
transport urbà que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit. La
durada d’aquest conveni és de 2010 al 2014.
Atès que l’Ajuntament de Parets del Vallès és membre associat de l’AMTU, segons acord
adoptat pel ple en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2001.
Vist que en el pacte segon, lletra B, primer apartat, de l’esmentat conveni, s’estableix que:
“L’AMTU es compromet a: Obtenir dels ajuntaments d’aquests municipis, que tinguin interès
en beneficiar-se de les mesures de foment de la Generalitat de Catalunya, l’autorització
expressa per a actuar, en representació seva, com a interlocutora única davant la
Generalitat de Catalunya i l’ATM, en l’acompliment d’aquest conveni.”
Considerant que l’Ajuntament de Parets del Vallès té interès en acollir-se a les ajudes que
resulten de l’esmentat conveni i, alhora, i a petició de l’AMTU, entenc procedent
l’autorització a que es fa referència en el paràgraf anterior, tal i com es va fer pel 1r Conveni
2007-2010.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Autoritzar a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal que representi a
l’Ajuntament de Parets del Vallès, al efectes que s’estableixen en el pacte segon, lletra B,
paràgraf 1., del conveni formalitzat el dia 7 de juliol de 2010, entre el DPTOP- ATM i l’AMTU
(objecte de transcripció en la part expositiva d’aquesta proposta), l’objecte del qual és la
millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU. L’expressada
autorització s’entenc tant amplia en dret com sigui menester, en el marc dels drets i
obligacions que es recullen en el conveni de referència.
2. Comunicar l’acord antecedent al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, a l’ATM i a l’AMTU.
ACORDS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
10. Aprovar, si correspon, la sol·licitud relativa a la supressió del servei de ginecologia
al CAP de Parets del Vallès
El secretari llegeix la sol·licitud presentada per el grup municipal del PSC
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i matisa que la moció és de tots els
grups.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que a ell també li costa
d'entendre. Potser s'haurien de mirar bé el ROM, ja que discrepa bastant. Aquesta moció
estava consensuada per part de tots. Si el que la presidència diu és que han de fer una
fotocòpia abans de venir aquí, esborrar i posar ICV, ho faran, però creu que es va parlar-hi
precisament i tots coincidien.
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La presidència indica que no hi ha cap problema, que l'important és el posicionament.
Explica que s'havia proposat que les mocions les consensuessin els regidors portaveus. En
el moment que tots els grups van acceptar que les mocions que es posessin d'acord fossin
consensuades per tots va haver-hi un grup que va fer publicitat expressa d'una moció, que
havia presentat com a grup, llavors la resta de grups van dir que cadascú presenti les
diferents mocions i després hi hagi la proposta. En qualsevol cas el senyor Rodríguez ha
estat en alguna de les juntes de portaveus, però en la resta no.
Intervé el senyor Rodríguez, del NOPP, i indica que hi ha una manipulació en la informació.
La presidència pregunta quina és la manipulació.
El senyor Rodríguez explica que s'està utilitzant una informació i que s'havia fet publicitat
d'una moció, en aquell moment la persona a la qual s'acusava d'haver fet aquesta publicitat
no estava present. Es va arribar a una sèrie d'acords amb tots els grups que van dir això,
entre els quals estava no fer publicitat. Ell com a representant del grup es va comprometre a
què ho transmetria al grup. Posteriorment, contrastada la informació, l'esmentada
manipulació o aquesta utilització de la moció no és ben certa.
La presidència pregunta i com era, ja que va ser una notícia que va sortir a Vallès Visió, de
la portaveu del seu grup municipal que defensava una moció, no recorda bé si era relativa al
tema d'un peatge, en què s'havia consensuat per tots els grups de l'Ajuntament, i va dir que
era una moció presentada pel NOPP.
El senyor Rodríguez explica que a partir de llavors es va quedar que si les mocions eren
d'acord conjunt, es presentaria conjuntament, per això se suposa que no s'utilitzaria a nivell
publicitari per cada grup. La moció que es presenta avui conjunta s'utilitza la publicitat.
La presidència indica que el senyor Rodríguez no ha estat en les reunions posteriors, i a
partir d'aquell acord s'han mantingut reunions posteriors dels portaveus, i el senyor
Rodríguez no ha estat, perquè no és portaveu, però en les reunions hi ha hagut debat dels
diferents portaveus. És un tema de difícil gestió perquè són mocions que entren les diferents
formacions polítiques. Va haver-hi una apreciació molt oportuna del regidor d'ICV, referent a
què cadascú presentés les diferents mocions i que després hi hauria el debat en el plenari.
En juntes de portaveus posteriors s'han dit tantes coses que és fàcil embolicar-se, però seria
bo que avui s'aprofités per acordar de manera definitiva les diferents propostes en plenari
que es presentin de les mocions, si han de ser per part del grup municipal, encara que es
posin d'acord, o han de ser de tota la corporació.
Intervé el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que estan parlant aquests dies de
tirar endavant la modificació del ROM, creu que serà un bon moment per discutir aquest
tema i d'altres qüestions en profunditat, però quan es presenta un tema com aquest, que a
més toca de molt a prop, i es diu que el PSC presenta una moció, quan ICV i ell mateix va
ser el que va anar a parlar amb el doctor Aguilar per preguntar si el servei de ginecologia es
treia.
Tampoc és voluntat de protagonisme el que s'ha de buscar, sinó donar una visió conjunta
que realment l'Ajuntament discrepa d'una sèrie de fets que estan passant. Li sembla que el
tema estava bastant clar i ara es torna a caure un altre cop.
La presidència manifesta que clar no estava, sinó no s'hagués presentat la moció d'aquesta
manera.
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El senyor Folguera explica que com molt bé ha dit la presidència, ell va fer una apreciació
que si es coincidia i en aquesta moció van coincidir-hi, llavors no han de dir que és una
moció del PSC, sinó que també li dóna suport ICV i els altres grups municipals.
La presidència indica que en qualsevol cas no hi ha necessitat de fer bandera i entenien que
de l'última Junta de Portaveus el tema va quedar així, en qualsevol cas es treu això, i és una
moció contra la supressió del servei de ginecologia del CAP de Parets del Vallès, i ara cada
grup que faci el seu posicionament de vot.
Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i explica que el seu grup havia entès que la
moció era conjunta. El seu grup vota a favor i la subscriu totalment, perquè és un tema molt
preocupant, fins i tot el seu grup va insistir en el sentit que els actes del 8 de març havien de
ser accions positives, més que reivindicacions teòriques i aquesta era una d'activa i clau,
però en qualsevol cas respecte al tema de les mocions el seu grup ja s'ha perdut i no sap
què s'ha de fer, però el que seria més net i clar en espera que el ROM ho aclareixi tot, és
que totes les mocions que es presentin vagin al Ple, les defensi qui sigui i es votin, i no fer
pactes, ni despactes, ni res, però que hi vagin totes i no que hi hagi algú que seleccioni.
La senyora Martí continua exposant que el criteri més net és que tothom que presenti una
moció o una proposta de resolució, que vagi al Ple, que la defensi qui vulgui, que es sumi
qui vulgui i que es voti. Aquest seria el criteri més net i més clar.
La presidència explica que l'equip de govern amb aquesta posició se sent còmode, no
sempre s'ha fet així, de fet sinó el PSC ja hagués passat dues mocions. Una sobre la
reforma laboral, que no va poder passar a Ple, perquè van haver-hi dos grups que no van
votar a favor. El PSC és el primer que està d'acord amb l'esmentat criteri.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup està d'acord
amb la moció, però matisa que hi ha un punt que diu: “expressar el nostre malestar davant
la manca d’informació...” i hi ha un altre punt que diu: “ha estat a través d’un mitjà de
comunicació del Baix Vallès com ens hem assabentat...”. Fent esment a això, CiU encara
està esperant un informe que va demanar al secretari fa més d'un mes al respecte del
procés de selecció de policia local i la sorpresa és assabentar-se d'aquest informe a través
de la premsa. A CiU tampoc li fa gràcia assabentar-se de certes qüestions a través de la
premsa.
La presidència indica que el secretari no opina el mateix i el convida que en acabar el Ple es
vegi amb el secretari.
Tots els grups voten a favor.
Després d'una primera lectura de la proposta per part del secretari, la moció queda aprovada
per UNANIMITAT del Ple, amb el contingut següent:
“L’Institut Català de la Salut i CatSalut estan desenvolupant un projecte de reordenació de
l’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) als ambulatoris del Baix Vallès que implica
la supressió del servei de ginecòleg a alguns Centres d’Assistència Primària del nostre
entorn territorial, entre els quals es troba el CAP de Parets del Vallès.
D’una banda, volem expressar el nostre malestar davant la manca d’informació
proporcionada pel Departament de Salut de la Generalitat sobre aquesta decisió, ja que ha
estat a través d’un mitjà de comunicació del Baix Vallès com ens hem assabentat de la
reordenació.
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Davant aquesta informació, i sense que el Departament de Salut comuniqués els canvis i
l’afectació d’aquests, s'ha sol·licitat reunions amb responsables del departament per
demanar informació detallada sobre l’afectació a Parets del Vallès sobre la reordenació.
El nou model d’estructura implica la retirada de l’especialista en ginecologia, un servei que
es prestarà a l’ASSIR de Mollet del Vallès, a un annexe de l’Hospital de Mollet.
Tot i que en les reunions mantingudes amb responsables del Departament de Salut de la
Generalitat s’assegura que la reordenació suposa una millora en l’atenció a les pacients tant
pel que fa a horaris d’atenció i serveis de més qualitat, considerem que ocasiona un seguit
desavantatges per a les usuàries del nostre municipi:
1. Es perd la prestació d’un servei sanitari a la nostra localitat.
2. Dificultats en el desplaçament per a les usuàries que no disposen de mitjà de
transport propi
3. El temps afegit que suposa el desplaçament a un altre municipi, sobretot si
s’accedeix amb transport públic.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que mantingui el Servei de
Ginecologia amb el metge especialista al CAP Parets del Vallès.
2. Traslladar la resolució a la Generalitat de Catalunya.
Proposta d'urgència relativa a la commemoració de l'aniversari de la II República
Espanyola
Pren la paraula la presidència i explica que hi ha una moció d'urgència presentada per la
Junta de Portaveus relativa a la commemoració de l'aniversari de la II República Espanyola.
S'acorda la urgència de la moció.
A continuació el secretari llegeix la moció i les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, CiU, ICV)
Vots en contra: 2 (PP)
Abstencions: 0
Per tant el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, aprova la moció següent:
“Moció de la Junta de Portaveus relativa a la commemoració de l'aniversari de la II
República Espanyola
La proclamació de la Segona República, el 14 d’abril de 1931, constitueix una de les
principals fites dins la història de la lluita dels pobles de l’Estat espanyol per la consecució
de les llibertats democràtiques i la justícia social. El cop d’Estat de juliol de 1936 i el triomf
del bàndol franquista a la sagnant guerra civil que el va seguir, significaren l’estroncament
d’aquesta experiència democràtica i la instauració d’una cruenta dictadura que es perllongà
al llarg de gairebé quaranta anys.
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La república del 14 d’abril s’hagué de desenvolupar en el complicadíssim context polític i
econòmic internacional del decenni de 1930. L’extraordinària gravetat dels problemes, les
dificultats pròpies d’una societat amb una distribució poc equitativa de la riquesa i una
tradició caciquil pròpia de temps passats, dificultaren la consolidació del projecte republicà.
Encara que som conscients de les innegables mancances de múltiples aspectes del sistema
polític establert entre 1931 i 1936, així com l’actuació dels diversos actors polítics i socials
de l’època, és imprescindible proclamar públicament i transmetre a les generacions futures
l’exercici i els valors de l’experiència republicana.
Cal destacar que durant el període republicà es va dur a terme el més seriós intent de posar
les bases per a desenvolupar un Estat democràtic modern i per impulsar un projecte de
modernització sense precedents. Els primers governs republicans exerciren una admirable
tasca encaminada a resoldre les seculars injustícies i desigualtats que patia l’Estat.
El vot de la dona, les lleis de divorci i de l’avortament, l’ensenyança laica, les reformes més
justes en matèria social i agrària, la separació Església - Estat, la reforma de l’estament
militar, són, junt amb la resta de les llibertats individuals i socials, algunes de les fites del
període republicà.
La II República va suposar també un gran augment del procés de politització de la població,
amb un increment política dels ciutadans i ciutadanes envers els problemes reals de la
societat. Per primera vegada sectors de la població que tradicionalment havien estat
exclosos de la vida política, van poder participar en el debat públic. El dinamisme polític,
social i cultural fou intens, amb un augment de les associacions polítiques i sindicals, de les
entitats culturals i recreatives, que es convertiren en eines de participació ciutadana.
No deixa de ser admirable que, en un context internacional marcat per l’avanç dels règims
totalitaris, a l’Estat espanyol es fessin esforços tan notables per construir una de les
democràcies socials més avançades de l’Europa d’aleshores. No és possible ignorar per
més temps aquesta realitat. Malgrat les tergiversacions que sovintegen en determinats
àmbits mediàtics i polítics, la recuperació de la memòria històrica s’escampa per tot arreu.
Des de les institucions públiques s’ha de continuar fent esforços suficients per transmetre a
la ciutadania la necessitat de valorar adientment aquests episodis de la nostra història i
d’atorgar el reconeixement públic adequat als valors republicans de ciutadania, fraternitat,
igualtat i a les víctimes del franquisme. Reparar aquesta injustícia històrica no és només una
obligació moral cap a les generacions que ens precedeixen, sinó també un requisit bàsic per
poder avançar cap a noves fites democràtiques.
Per tot això, fem una crida a les institucions, les corporacions i a les entitats culturals i
cíviques de Catalunya per tal de que s’impliquin de manera decidida i dur a terme, en la
mesura que hi sigui possible, totes aquelles iniciatives i activitats públiques que donin a
conèixer a la ciutadania els valors democràtics impulsats des d’aquella etapa republicana i
reconeguin el deute que la societat democràtica té amb els lluitadors per la llibertat.
Finalment, els que subscriuen aquest manifest proposen que el 14 d’abril del 2012 onegi la
bandera Republicana d’un dels mastelers de la Plaça de la Vila i que l’emissora municipal
RAP 107 faci aquell dia aleatòriament varies emissions de l’himne de Riego.”
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11. Precs i preguntes
11.1. Prèvia la vènia, pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i prega que es
faci un repàs de totes les fonts que hi ha en els espais públics, especialment les ubicades en
els parcs, perquè funcionin, sobretot de cara a l'estiu. Hi ha algunes que no funcionen, com
la font del Torn. Hi ha molta gent que va a córrer i para en aquests punts, per això seria bo
que de cara a la temporada d'estiu es faci un repàs general de totes les fonts de les places i
parcs públics del poble.
11.2. La senyora Martí prega que es faci un repas i una neteja de l'entorn de l'escola bressol
el Gargot, ja que diversos pares s'han queixat que a l'entorn del centre tenen un dèficit de
neteja, que no és pròpiament via pública. Prega que se solucioni el problema, sobretot
perquè és una zona concorreguda per nens petits i hi ha més riscos de contagi.
11.3. La senyora Martí indica que respecte a les obres d'urbanització de l'espai de darrera
de l'església i de davant de la Cooperativa, quins tràmits d'aprovació ha tingut el projecte i
per quina raó el contingut d'aquest no s'ha exposat en cap Comissió Informativa, sent un lloc
tan cèntric i tan important del poble. El NOPP ha demanat més d'un cop que es fugi de la
improvisació i que sobretot s'informi dels projectes. Entén que és una mancança important.
Pregunta per què s'ha decidit executar aquesta obra quan hi ha d'altres prioritats, o en
principi podrien haver altres prioritats com per exemple el cas de l'escala del carrer Sol.
Al NOPP li hauria agradat molt poder opinar sobre el projecte i entén que l'equip de govern
ha de defugir d'una vegada per totes de la improvisació i redactar projectes, debatre'ls en les
comissions informatives i fer aportacions i probablement es tindrien obres que en la seva
execució satisfarien a un nombre més important de persones, és a dir una mica es tracta
d'aplicar la teoria alemanya que és que es passen molt de temps estudiant el projecte i
després molts pocs dies per executar-lo.
El NOPP sap que hi ha hagut improvisacions, no vol opinar, ja ho farà en el seu moment i de
com acabarà aquesta obra.
Reitera les preguntes relatives a quin tràmit s'ha seguit en el projecte, el qual té un
pressupost elevat, per quina raó no s'ha exposat el seu contingut a la Comissió Informativa i
per què s'ha decidit executar aquesta obra i no una altra, quan aquest espai en principi podia
continuar funcionant i hi ha d'altres llocs molt pitjors com per exemple el carrer Sol.
15.4. La senyora Martí explica que fa uns dies el NOPP, ICV i CiU, van demanar una còpia
del pla d'austeritat i del pla de contenció de la despesa, i s'ha contestat que no hi tenen dret.
És sorprenent i espectacular. Ni el pla d'austeritat, ni el pla de contenció són documents que
figurin en un dels supòsits esmentats, és a dir que no tenen dret a una còpia dels
documents. Pregunta per què i on està la transparència tan predicada per l'equip de govern
respecte a aquesta qüestió i per què es governa amb tanta discrecionalitat i no es compleix
l'article 85 i 88 del ROM, que diu textualment que tots els regidors tenen dret a tota la
documentació genèrica, no només la del Ple. Si bé és veritat que aquesta documentació es
pot denegar, es pot denegar amb una resolució motivada, i a més a més en casos de
seguretat ciutadana, de terrorisme pràcticament, de secrets estadístics, de matèries
classificades, d'informes que puguin afectar a l'especulació urbanística, és a dir només en
aquests casos no hi tindrien dret, però disposar del pla d'austeritat i del pla de contenció de
l'Ajuntament és una cosa normal de demanar.
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En el mateix escrit també demanaven que es facilitessin còpies de les actes dels consorcis,
en especial del Consorci de Teledigital Mollet, Vallès Visió, i han contestat que ja es
facilitaran quan es tinguin. Pregunta si no tenen les actes del consorci, ni les actes del
consorci de Gallecs. Les esmentades respostes no van en la línia de transparència que a
vegades es diu que es vol practicar, per això entenen que els referits documents s'han de
facilitar al més aviat possible.
15.5. La senyora Martí explica que en aquests dies s'està en el tràmit d'adjudicació d'un
contracte, l'objecte del qual és el servei de manteniment, reparació, millora i renovació de la
infraestructura urbana de Parets. És a dir un objecte de contracte més inconcret que aquest
costaria de trobar-lo i redactar-lo i que té un pressupost anual de 150.000 €, una quantitat
respectable. Pregunta què es pensa fer amb això. En paral·lel s'aprova o es diu que es farà
un pla d'ocupació per al manteniment de la via pública.
El NOPP discrepa de les bases, discrepa del fet que això es tregui a concurs, perquè
aquestes millores volen dir tapar els forats de la via pública, això s'hauria de fer amb un pla
d'ocupació continu, que permetria arranjar molt bé la via pública.
En qualsevol cas si l'adjudicació tira endavant, sap que s'han obert les pliques, al seu grup li
agradaria que es tingués en compte com i a qui es procedeix a adjudicar l'obra. Hi ha
empreses que reuneixen unes característiques molt similars i li agradaria que s'adjudiqués a
alguna empresa que tingui la seu en el poble i que pagui els impostos en el poble i que no
passi el mateix que va succeir en el moment de l'adjudicació del tema de la jardineria, que
es va adjudicar a una empresa de fora del municipi i és una qüestió que el NOPP lamenta,
perquè el tema de la jardineria s'hagués pogut fer amb un sistema molt més adequat,
buscant empreses del poble que es dediquin a jardineria i repartir les activitats. En canvi es
va adjudicar, no sap per quines raons, a una empresa externa al municipi.
El NOPP discrepa que s'hagin redactat aquestes bases, perquè el pla de millora de la xarxa
viària hauria de ser un pla d'ocupació continu i el seu grup estarà atent al tema de com es
produeix l'adjudicació i creu que l'equip de govern hauria de ser sensible i adjudicar-lo a una
empresa que tingui la seu al poble, perquè totes les empreses del sector de la construcció
estan passant un mal moment.
Si l'objecte de les bases és més ampli que no pas la reparació de tapar els forats, són molt
inconcretes i davant d'una inconcreció de l'objecte i un pressupost important, el NOPP dubta
una mica de com s'ha portat a terme tot el procediment.
15.6. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i pregunta si es cobra algun tipus
de lloguer a l'empresa Rogasa per l'ocupació de l'espai que hi ha entre el Lluís Piquer i la
zona del pavelló, ja que deu fer més d'un any que han ocupat tota una zona. Una zona que
dóna mala imatge, com de deixadesa. Suposa que no es deu cobrar lloguer, en aquest cas
pregunta si falta molt perquè tot allò ho deixin net. Pregunta si ho trauran tot i ho deixaran
net com estava quan acabin les obres de millora de la licitació del concurs de les obres del
carrer Major.
15.7. El senyor Martín exposa que CiU té constància de l'ocupació recent de la casa de Can
Volart o Can Gurri. Aquesta tarda han fet un vol per allà a prop i han vist que estaven tapant
la tanca, perquè no se'ls vegi des de fora. S'ha de tenir en compte que és una casa que és
patrimoni històric de Parets, catalogada, i remarca que l'ocupació té una especial
importància. Pregunta com està el tema i què s'està fent. Fa extensiu que li han arribat
comentaris, els quals no ha pogut contrastar, que hi ha un parell de cases més ocupades. És
un moviment que va a l'alça. Pregunta si l'Ajuntament està en contacte amb Mossos, què
pensa fer o com es pensa treballar en la prevenció d'aquest moviment.
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

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

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
28
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98

Secretaria General
15.8. El senyor Martín pregunta si es començaran aviat les obres del carrer Raval, que
expliquin el procediment a seguir i el ritme de les obres, entre d'altres qüestions.
15.9. El senyor Martín explica que fa dos dies li han comentat a CiU, que la Diputació ha fet
arribar als ajuntaments un model que s'ha d'emplenar especificant els diners que li deu la
Generalitat, el qual s'ha d'entregar a la Diputació abans del dia 30 de març. Pregunta quins
conceptes i quins imports deu la Generalitat a l'Ajuntament de Parets.
15.10. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i vol fer no una lectura
completa, sinó la part d'una moció que va presentar i que finalment no ha passat a Ple,
precisament pels problemes que hi ha de definició del ROM. En definitiva la moció no ha
pogut passar a Ple per a la seva votació.
ICV ha presentat una moció de suport a la vaga general. Ja en el seu dia va presentar una
en contra de la reforma laboral. No la llegirà tota, simplement tothom sap les conseqüències
que està portant a terme la reforma laboral. El seu grup dóna suport a tots els paretants i
paretanes que vulguin dur a terme la vaga, ja que és un moment delicat pel que fa al tema
laboral. També vol fer arribar el supor d'ICV al Comitè d'Empresa de l'Ajuntament, perquè hi
ha empleats de l'Ajuntament afectats per les mesures, i que puguin exercir el seu dret a
vaga i acordar amb el Comitè d'Empresa la destinació del 100% dels ingressos
extraordinaris que es derivin del descompte aplicat durant aquest dia de vaga a polítiques
del tercer sector, o sigui polítiques socials.
Fa una última menció per no allargar-se gaire amb el que seria una reflexió. ICV pretén
donar el missatge que el dia de vaga ha de ser un dia de normalitat, en què tothom es pugui
expressar sense cap tipus de coacció. Que tothom pugui decidir lliurement participar-hi i el
que ho desitgi que ho faci i el que no, que no ho faci, sense cap tipus d'obligació des del
punt de vista dels piquets, per coacció de ningú. Ha de ser un dia de llibertat per poder
expressar el neguit que suposa la reforma laboral.
15.11. El senyor Folguera comenta que respecte a la plaça de la Policia Local convocada, el
diari el 9 Nou ha publicat que Parets no ha estat capaç d'esbrinar qui va ser, si es va filtrar o
no l'examen corresponent a l'esmentada plaça d'accés. No coneix gairebé la notícia perquè
només ha vist el titular i estaria bé que els grups no s'haguessin d'assabentar per la premsa,
sinó que diguin ara què ha passat. Si resulta que d'un procés, del qual es va fer bandera de
la transparència, i que es buscaria al culpable i que estaven convençuts que algú havia filtrat
a l'Ajuntament d'amagatotis per agafar les respostes, fet que va comentar el gerent de
l'Ajuntament. Pregunta què ha passat, i sinó han estat capaços de saber ben bé que va
passar amb l'examen.
15.12. El senyor Folguera explica que ICV des de fa temps està intentant aportar coses al
municipi i ha presentat una sèrie de propostes com el tema de la Cooperativa. Ara ha
presentat un projecte que es diu Viu Verd que recull el Contrapunt, la ràdio de Parets i
diversos mitjans.
Demana una reflexió, i no vol donar la sensació que són uns torracollons sistemàtics envers
a la Junta de Govern. El seu grup vol donar la sensació del que són, que no només fan
oposició, sinó que també aporten alternatives. El fet que això no es pugui recollir com es
demanava en el seu dia al Parets al dia, que és un diari que arriba a cadascuna de les
persones del municipi, sent propostes que entenen que són propostes de bondat des del
punt de vista d'aportar coses i són projectes i no titulars. Projectes que estan a sobre de la
taula, demana la reflexió que el proper Parets al dia reculli aquelles propostes, no només
d'ICV, sinó també d'altres grups municipals, sòlides i no basades en pur politiqueig, ja que la
ciutadania ha d'estar informada i ha de saber que hi ha un equip de govern format per una
oposició amb ganes de construir.
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ICV vol construir, per això demana que l'equip de govern faci l'esforç d'obrir el Parets al dia i
que els projectes que realment són per aportar es recullin al butlletí, perquè a més no té
sentit que la gent posi Vallès Visió i ho vegi, llegeixi el Contrapunt i ho vegi, entri a internet a
través de les xarxes socials i ho vegi i en canvi no ho vegi al Parets del dia, que és el diari
que ells paguen de la seva butxaca.
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme i Hisenda, el senyor Juzgado, i indica que donarà
resposta a tot el que pugui en aquest moment.
Respecte al tema de les fonts dels espais públics, explica que amb les glaçades algunes
fonts es van malmetre i s'estan reparant. Potser que encara no s'hagi arribat a la font del
Torn, però s'estan reparant i si alguna persona detecta que alguna font més no funciona
agrairia que li informessin per prioritzar-lo.
Quant al repàs i la neteja de l'entorn de l'escola bressol el Gargot, explica que diàriament es
neteja la part de davant. Per no equivocar-se, no sap dir quants dies a la setmana a més a
més es neteja l'entorn, sobretot la part de darrere, però sí que pot avançar que en xerrades i
reunions mantingudes amb l'escola i amb l'AMPA està previst tancar tot aquest entorn per
evitar tot això, el pas de vianants amb els seus gossos, i que allò no sembli un pipican,
sobretot la part de darrere. Reitera que està prevista una actuació per evitar-ho i repeteix
que la neteja es fa. En la part de davant és diària i la de darrere no sap ben bé si són dos o
tres cops a la setmana, però també es manté.
El senyor Juzgado continua explicant que respecte a les obres de les escales, no han fet
cap tràmit de negociació, perquè creu que ja ho va contestar en un Ple anterior, en una
Comissió Informativa que es va preguntar sobre el tema. És una millora dintre del projecte
de la plaça i del carrer Major. És una obra que el seu valor puja a l'entorn de 47.000 € i que
aquest projecte està encabit en el pla de millora del Barri Antic, i a més després es
continuarà per acabar al carrer del Raval.
Per què aquestes escales i no les del carrer del Sol, perquè estan dintre del projecte i
avança que l'arranjament de l'escala del carrer del Sol estan encabides dintre del projecte de
millora de la reforma del carrer del Raval. Com el projecte encara no s'ha exposat, no han
tingut opció a veure'l.
Respecte a per què, doncs a uns li pot semblar bé a d'altres pot semblar que no, però s'ha
de tenir en compte que els veïns en fan molt ús d'aquelles escales, que a part del malmeses
que poguessin estar, es podia arranjar i no eren practicables, i els ciutadans al final
acabaven utilitzant la petita rampa i es va creure que per connectar les obres del carrer
Major, plaça de la Vila, darrere de les escales i ara amb el carrer Raval dóna continuïtat a tot
un projecte que estava encabit al pla de millora del Barri Antic.
Pel que fa al pla d'austeritat, explica que ja es va dir que abans de finalitzar el semestre es
faria i es presentaria. Estan començant a treballar-lo, o sigui que no és que no es doni, si
això és el que s'ha entès, ha estat un molt mal entès, perquè s'està elaborant el pla
d'austeritat i en seran coneixedors.
Ambdós plans, el pla d'austeritat i el pla de contenció de la despesa, són eines de treball de
l'equip de govern, que no són ni projectes, ni plans obligatoris, sinó eines que l'equip de
govern utilitza, per això si l'equip de govern té la voluntat d'ensenyar-lo, el pot ensenyar i si
té la voluntat de no ensenyar-lo no ho farà. No té l'obligació, però la voluntat sí que la tenen.
Tal com s'ha repetit en altres sessions plenàries quan tinguin el pla d'austeritat, els grups
municipals seran coneixedors i es presentarà.
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Quant al tràmit d'adjudicació del contracte de manteniment, explica que tots els tràmits que
es porten a terme intenten que s'ajustin a la llei. Aquest en concret és un contracte per al
manteniment de la via pública. Es tracta d'encabir el que es feia de forma sistemàtica dintre
del manteniment de la via pública, i es va decidir subscriure un contracte per optimitzar i per
aconseguir millors preus. No es tracta només de tapar forats, sinó que es tapen forats, es
s'instal·len senyals, es pinta el terre i es realitzen les connexions del clavegueram. Tot això
es detalla en el plec de clàusules i de condicions, el qual el posa a disposició de la senyora
Martí perquè el pugui veure.
Respecte a adjudicar-lo a una empresa de Parets, respectant la legalitat, l'Ajuntament no pot
fer que l'adjudicatari sigui una empresa de Parets. Els agradaria al 100%, però el NOPP
demana coses que no van en la línia del que en altres moments es parla en aquest Ple. A
l'adjudicatari el que sí que se'l demana és que tingui una nau o magatzem al municipi,
aquesta és una de les condicions que es demana i que s'avalua a l'hora de la classificació.
El senyor Juzgado continua exposant que respecte a l'empresa Rogasa, explica que l'espai
el deixarà net i polit, i sinó insistiran en què així ho faci, quan acabin les obres que ara estan
fent de les escales. El contracte recollia que disposaven d'un espai, perquè l'accés a la plaça
és complicat.
El senyor Martín pregunta si Rogasa no té un magatzem.
El senyor Juzgado respon que aquesta empresa no té magatzem a Parets i el contracte
preveia posar a disposició de l'adjudicatari d'un espai.
Pel que fa al model enviat per la Diputació, explica que els Serveis Econòmics hi estan
treballant i abans del dia 30 de març, el remetran a la Diputació i es facilitarà tota la
informació sol·licitada per la Diputació, com s'ha fet en altres assumptes.
Quant al començament de les obres del carrer Raval, explica que s'està acabant de redactar
el projecte, està quasi tancat i s'està mirant quan s'aprovarà el projecte i licitar. No pot donar
una data, perquè estan analitzant la part econòmica. És una obra encabida dintre del
PUOSC. Una part la finança el PUOSC al 2012, però la Generalitat ha dit que el termini de
totes les obres del PUOSC del 2012 els allarga fins al 31 de desembre de 2013, i que els
ajuntaments que vulguin començar al 2012 han d'avançar els diners, perquè la Generalitat
no els donarà fins al 2013. Tenint en compte que el PUOSC el paguen amb dos anys
d'endarreriment com a norma, fet que no ho diu com un retret, per això l'equip de govern
està acabant de valorar el moment idoni per a la seva execució. S'ha fet una modificació per
intentar avançar el tema de la residència i en aquest cas s'hauria de fer alguna cosa similar.
Si es vol avançar en aquestes obres, s'ha d'avançar el 100% de l'import de l'obra, tot i tenint
en compte que potser fins al 2015 l'Ajuntament no rebrà els diners. Al 2013 és quan ho diuen
i a partir de dos anys després és quan es comencen a cobrar.
Intervé el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Carmany, i explica que és cert que han
ocupat aquesta casa. S'ha parlat amb ells. Són set persones concretament. Explicarà el
perfil d'aquesta gent. Són set persones del voltant de Parets, Montornès i Montmeló. No són
un perfil d'ocupes com el que coneixen tots, sinó que són parelles que per la situació que
tenen han ocupat aquella casa.
L'Ajuntament no pot fer gaire, perquè a partir de les 72 hores d'ocupació es considera
residència. La llei ho marca així i quan hi ha una família o qui sigui que ocupa un habitatge,
a les 72 hores és residència i no es poden treure, l'únic tràmit que es pot fer és a través de la
propietat i és una denúncia. A partir d'aquí tot el que es pugui fer dintre del marge de la llei
es farà.
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L'Ajuntament està coordinat amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, que intenten
evitar les ocupacions. L'altre dia es va evitar una. Es va localitzar una família que s'havia
instal·lat en una casa i a les tres o quatre hores els van poder treure fora. A les dues hores
estaven ocupant una altra casa, fins que al final es van fer fora del poble. Com a més
aquestes persones saben els seus drets, entren en una casa i no fan soroll, i a la que porten
tres o quatre dies ja tenen objectes personals i ja no es pot fer res. La realitat és així, l'únic
que es pot fer, és emprenyar-los. Si es pot, es talla l'aigua i es fan accions per veure si
prenen la decisió de marxar.
La situació és aquesta. Si han passat més de 72 hores no es pot fer res. Aquestes persones
saben els seus drets, ja que l'Ajuntament ha parlat amb ells i te'ls diuen. No tenen el perfil
d'ocupa, per tant no admetran a ningú més, ja que són parelles i es queden a l'habitatge fins
que el jutge digui que s'han d'anar. No es pot fer res més.
El senyor Martín pregunta si el propietari ha fet la denúncia.
El senyor Carmany respon afirmativament. Explica que van estar amb el propietari i amb els
ocupes, els quals van estar parlant, però no es pot fer res més.
El senyor Carmany exposa que respecte a la pregunta del senyor Folguera sobre les places
de policia, indica que ell va arribar més tard, però sap que va haver sospites en la
convocatòria, sobre que algú tenia les preguntes o que havia pogut accedir a l'examen. A
causa de la sospita es va fer una altra convocatòria i d'aquesta van sortir les places, suposa
que va quedar en una sospita, però no sap res més.
Pren la paraula la regidora de Comunicació, la senyora Villa, i fent referència a poder recollir
les propostes de cadascun dels partits polítics en el Parets al dia, recorda que el Parets al
dia només és d'informació institucional. El senyor Folguera ha presentat la proposta com a
partit polític, i la revista parla sobre l'activitat del consistori. Afegeix que de moment no hi ha
cap proposta, ni article de cap grup polític en particular, únicament d'un grup municipal.
Pren la paraula la presidència i respecte al tema de les places de policia, explica que els
processos són molt clars i transparents. Va haver-hi sospites per part del Tribunal, en el qual
no hi ha cap representació política, sinó tècnica de diferents àmbits.
Davant d'una sospita, el Tribunal va aconsellar denunciar la situació, demanar la realització
d'un expedient d'informació reservada i d'aquest, del qual es deriven les conclusions, no s'ha
esbrinat de manera definitiva què va passar, més enllà del que posa l'expedient. Aquesta és
la informació de la qual disposa, la que es fa des de l'informe i és la que explica. Seria més
més fàcil explicar la situació, si un forma part del procés, però tal com ha dit els polítics no
formen part fet que troba molt bé, com també que els processos estiguin catalogats.
Es fan uns processos dels quals es van encarregar els cossos de policia, que és el format
que s'utilitza sempre. Si alguna vegada es produeix una situació d'aquest tipus, l'objectiu de
tots és actuar de la mateixa manera. Sempre que hi ha una sospita en qualsevol tema
s'intenta que hi hagi la màxima transparència. No té més informació.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que li sorprèn que se
suspengués el primer examen. Suposa que algú es va quedar fora.
La presidència explica que no es va quedar fora ningú, sinó que es va repetir la prova.
El senyor Foguera pregunta què passa amb els primers que es van quedar fora, sinó hi ha
proves que el primer examen va ser copiat.
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La presidència explica que la sospita neix del Tribunal, i aconsella fer el procediment de nou,
cosa que l'Ajuntament va efectuar. El procés es va fer sencer, de nou, i amb totes les
persones. A més es va demanar un expedient d'informació reservada, que mira d'esbrinar
què ha passat i que conclou que no hi ha suficients proves determinants.
Respecte al tema que ha explicat molt bé el regidor de Seguretat Ciutadana, explica que
l'Ajuntament té experiències en naus industrials i s'ha creat un dispositiu, amb el qual es
porten a terme accions conjuntes entre la Policia Nacional, els Mossos d'Escuadra i la
Policia Local, que fan tots els passos que poden, però a vegades és una paradoxa i es
visualitza que alguna cosa en el sistema no funciona, ja que passades les 72 hores no es
poden desallotjar, sinó és mitjançant una autorització o una ordre judicial de desallotjament,
és poc menys que impossible fer cap tipus d'actuació més que no sigui més que preventiva
per a qualsevol de les coses que puguin succeir en aquell indret.
Aquestes persones actuen en diferents indrets de la comarca i suposa que de tot l'Estat.
Han d'actuar de manera conjunta amb els diferents cossos de seguretat. És un avenç la
denuncia del propietari, ja que és quan arrenca el comptador per aconseguir l'abans possible
una ordre judicial, i fins que no hi ha aquesta ordre s'entén que és l'habitatge habitual del
que s'ha ficat.
D'altra banda, comenta al portaveu d'ICV, que qualsevol de les aportacions que es presentin
sempre des d'un to constructiu, i entén que aquesta ho és, són molt positives i es miraran
totes les fórmules que siguin possible.
Hi ha aportacions interessants i el tema és buscar les fórmules perquè aquestes es facin,
sense arbitrarietat, i que siguin el màxim de conegudes.
En aquest cas vol fer arribar que qualsevol proposta l'entenen com a positiva i per donar a
conèixer.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que en el tema de les
places de policia, l'equip de govern havia d'haver convocat una reunió per explicar-lo.
El portaveu de CiU, el senyor Martín, indica que el seu grup va demanar l'informe al secretari
fa un mes i encara l'espera.
El secretari indica que els informes que ha d'emetre els marca la llei i ho ordena el president.
Són aquests els informes que ha de redactar. Pot dir que estava seguint un expedient
d'informació reservada, però no es pot comprometre a fer un informe sinó li ordena l'alcalde.
La presidència indica que en aquest cas i en la majoria dels casos al final tot recau en
l'alcalde president, entén que és així. Si s'ha d'assumir part de responsabilitat, s'assumeix la
que sigui necessària. L'expedient no sap si és molt reservat, perquè no l'ha vist ni ell, però
en qualsevol cas l'expedient el que diu en les seves conclusions, segons li han fet arribar és
això. En qualsevol cas buscaran les fórmules via secretari o via comissions informatives per
explicar-lo.
El portaveu de CiU, el senyor Martín, manifesta que més concretament va demanar
l'expedient. El secretari va comentar que havia de fer un informe per tancar-lo, i el seu grup li
va comentar que quan acabés...
La presidència indica que l'expedient del procediment està a disposició, com tots els
procediments són públics i es farà arribar, no hi ha cap problema.
El senyor Martín indica que ho tornaran a demanar.
Pren la paraula la regidora de Benestar Social, la senyora Villa, i pregunta com ha quedat la
moció del servei de ginecologia.
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La presidència respon que la presenten tots els grups. En canvi les mocions en contra de la
reforma laboral, que el PSC i ICV, havien presentat una, no passa, ja que el reglament
marca que si hi ha dos grups municipals que no estan d'acord amb la moció no passa.
La moció sobre el servei de ginecologia és una moció conjunta de tots els grups.
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

Jordi Pousa Engroñat
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