Secretaria General
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Sessió núm.: PLE2012/8
Caràcter: Ordinari
Data: 19 de juliol 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
M. Àngel Granado Navarro, 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
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV
Enric Acero Casas, coordinador de l'Àrea de Serveis Territorials

Excusen la seva absència:
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment de la Llei de morositat,
estat d'execució trimestral del pressupost i estat de la Tresoreria del primer i segon
trimestre de 2012.
3. Aprovar, si correspon, la modificació de la plantilla de personal laboral del Patronat
Municipal d'Ensenyament.
4. Acordar, si procedeix, l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal
número 27, per a la prestació del servei d'ensenyaments especials en establiments
municipals.
5. Ratificar l'acord de la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental de
26 de juny d'aprovació inicial de la dissolució del Consorci.
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
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98

Secretaria General
6. Acordar, si escau, l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès a l'acord marc del
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.
7. Acordar, si procedeix, l’elecció del jutge de pau titular i substitut.
Mocions
8. Moció en defensa de les polítiques locals d'ocupació davant la retallada dels
pressupostos generals de l'Estat en matèria de polítiques d'ocupació.
9. Moció relativa a la renda mínima d'inserció.
10. Moció relativa a la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a
garantir la sostenibilitat del sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat de les
seves prestacions.
11. Moció relativa a les retallades d'educació aprovades pel govern de l'Estat.
12. Moció relativa a la supressió de diversos peatges.
13. Moció relativa al desdoblament de la línia de tren Barcelona Puigcerdà.
14. Moció en defensa de les escoles bressol municipals.
15. Moció relativa al manteniment de les polítiques d'inserció laboral del govern de la
Generalitat, en especial als centres especials de treball i els serveis d'inserció
laboral.
16. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors
El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta del dia 24 de maig de
2012.
ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
2. 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 primer i segon
trimestre de 2012
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que respecte a l'estat
d'execució del primer trimestre de l'Ajuntament hi ha uns ingressos nets liquidats de
5.239.206,92 € i un total de despesa aprovades de 2.998.236,32 €.
Quant al Patronat Municipal d'Ensenyament, el total d'ingressos liquidats puja 1.828.071,86
€, i un total de despesa de 624.520,53 €.
A 31 de març de 2012 hi havia un total pendent de cobrament de transferències i
subvencions d'altres administracions amb l'exercici tancat, de l'Estat, la Diputació, el Consell
Comarcal i la Generalitat de Catalunya, de 2.962.510,06 €, dels quals 2.444.000 € són de la
Generalitat i els altres 500.000 € són de transferències de l'Estat, de la Diputació i del
Consell Comarcal.
El senyor Juzgado continua explicant que es va tancar el primer trimestre amb un total de
caixa de 1.280.867,15 €.
Respecte a la mitjana de pagament, que obliga a complir la Llei de morositat, pel que fa a
l'Ajuntament és de 96 dies, tal com es va comentar en la Comissió Informativa i pel Patronat
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de 121 dies. La informació no es va donar en el Ple anterior, perquè no disposaven del
tancament pels motius, els quals es van exposar. Una part pel tancament de l'any 2011 i
altres per temes personals que es van patir al departament.
Quant al segon trimestre de 2012, l'estat d'execució de l'Ajuntament hi ha un total
d'ingressos liquidats de 14.065.448,14 € i un total de despeses aprovades de 8.303.894,23
€.
Respecte al Patronat Municipal d'Ensenyament el total d'ingressos liquidats és de
2.024.623,33 € i el total de despeses aprovades d'1.549.383,74 €.
El pendent de cobrament de transferències i subvencions d'altres administracions a 30 de
juny de 2012, puja un total d'1.967.989,33 €. Pendent de cobrament dels capítols IV i VII,
pendents de la Generalitat 1.626.314,20 € per ingressar i dels capítols IV i VII 448.624,00 €,
que fa un total pendent de cobrament superior als dies acordats de 2.074.938,20 €.
El senyor Juzgado explica que quant als moviments de tresoreria es tanca el trimestre amb
una caixa de 2.516.161,08 €.
Pel que fa al període de pagament mitjà de totes les factures, les de l'Ajuntament passen a
71 dies i les del Patronat a 78 dies. En el trimestre anterior com ha comentat, el pagament
mitjà de les factures de l'Ajuntament era de 96 dies, i s'ha passat a 71 dies i el Patronat de
121 dies s'ha passat a 78 dies. S'està en la línia d'acostar-se cada vegada més al nombre
de dies que obliga l'Estat.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el segon trimestre
d'aquest any és a 71 dies, s'han tornat a recuperar una mica els terminis, però en qualsevol
cas encara estan lluny del compliment del termini legal de 40 dies. És bo conèixer aquesta
informació i més bo fer tot el possible per arribar a aproximar-se al compliment dels 40 dies.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i manifesta el reconeixement en base a
la informació que ha comentat el regidor d'Hisenda, que el primer trimestre de 2012 el
termini mitjà de pagament era 96 dies i que en el segon trimestre a 30 de juny s'ha reduït a
71 dies. És evident que s'ha fet una feina i que es va en la línia, però CiU creu que no és
suficient, ja que concretament la Llei 15/2010 estableix les formes i les condicions de
pagament de l'Administració Pública. En el 2011 eren 50 dies per pagar i al 2012 s'ha reduït
a 40 dies i en el 2013 es reduirà a 30 dies.
El senyor Urtursol repeteix que és una llei i com a tal creu que s'han de complir totes. A més
es poden trobar en la paradoxa que la gent del carrer no ho acabi d'entendre. Es pot tenir
gent que per una banda són contribuents i que per una altra són proveïdors o creditors de
l'administració pública. Com pot ser que una administració quan ha de cobrar exigeixi que es
compleixin totes les formes i tots els pagaments establerts, i el que paga un dia després
paga un 20% de recàrrec i sinó ho fa, l'administració executarà o farà el procediment que
cregui oportú i l'Administració en canvi, en alguns moments, paga a més del doble del que
marca la Llei. Parla de l'Administració en general, però puntualment el que preocupa a CiU
és l'Ajuntament de Parets, que és amb el que tenen responsabilitat i evidentment s'ha de
treballar per complir les ordenances i el que marca la llei.
Quant al pendent de cobrament, el regidor d'Hisenda ha fet alguna referència a la situació de
tresoreria, que ha millorat i és cert que el deute que tenen pendent de cobrar o de
transferències pendents s'ha reduït. Parlant de la Generalitat concretament s'ha passat del
quart trimestre de 2011 de 2.815.000 € a 2.444.126,96 € en el primer trimestre de 2012 i a
1.626.314,20 € en el segon trimestre de 2012.
El senyor Urtusol continua explicant que d'1.626.314,20 € que hi ha pendents de transferir
per part de la Generalitat, 448.624,00 € corresponen a les transferències pendents de
l'exercici 2011, tota la resta 1.202.550,29 € corresponen encara a transferències que venen
del 2010 o del 2009.
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Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera i exposa que el seu grup ha analitzat
les xifres i són molt positives. Veu que hi ha molts municipis que no poden dir el mateix.
Poden estar satisfets de tenir un arqueig com el que es té, fet que els ha de fer
esperançadors de cara al futur. La realitat és que les coses s'estan fent bé i s'han de felicitar
per això.
Pel que fa al tema de la morositat han conegut xifres amb dates més curtes de pagament i la
voluntat del seu grup municipal és d'acostar-se al que marca la llei, encara que són
conscients de la dificultat que hi ha pel que fa a rebre els diners, que també deuen a
l'Ajuntament, fet que fa que els equilibris siguin bastant difícils. En aquest cas consideren
excessius els 71 dies que es marquen per sobre de la mitjana, però també li consta que
s'està treballant en aquest tema, i anima a complir amb la llei i creu que l'Administració és la
que ha de donar mostra del seu compliment envers del que pensen sobre el tema de les
empreses, que aquest termini és inacceptable i espera que l'Ajuntament compleixi ben aviat
amb la llei que marca 40 dies. Veu que s'està en el camí, per tant ICV hi està d'acord amb
tots aquests números.
Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i agraeix el reconeixement efectuat, sobretot
perquè aquest reconeixement s'ha de traslladar els tècnics i la part administrativa de la casa
que hi posen moltíssim en aquesta tasca per accelerar i reduir els dies de pagament, per
això en el seu nom agraeix els agraïments rebuts quant a l'esforç de reduir els dies.
L'Ajuntament treballa en la línia d'arribar als 40 dies. Tenen clar que les lleis estan per
complir-les, com s'ha dit en algun moment, però també està clar que les lleis estan perquè
les compleixi tothom, no només l'Administració Local. Es pot posar molta voluntat per pagar,
però arriba un moment que si el que se'ls deu no es paga amb la mateixa celeritat, o sigui en
40 dies, es fa difícil afrontar els pagaments.
El senyor Juzgado indica que no és cap retret a ningú, ni una rèplica a cap de les
intervencions que hi ha hagut fins ara, sinó senzillament constatar que si no entren diners a
caixa, és difícil poder complir amb els dies que obliga la llei, per això entén que des de
l'Estat central, passant per les altres administracions i acabant amb la Generalitat, haurien
de fer el mateix esforç de pagar en 40 dies, perquè no potser que per exemple amb les
subvencions de les escoles bressol, triguin un any en rebre les aportacions, mentre
l'Ajuntament fa front a totes aquestes qüestions, que vol dir tirar mà de la caixa, de la
tresoreria per fer front a uns pagament que podria destinar a pagar a proveïdors. No és
aquest cas, perquè com es veu hi ha uns saldos importants a caixa, que permeten afrontar
les despeses, i anar dia a dia acostant-se als 40 dies.
El plenari es dóna per assabentat dels estats trimestrals següents:
INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ I LLEI DE MOROSITAT PRIMER
TRIMESTRE 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 31/03/2012, resultant de les dades de
tancament del primer trimestre de 2012.
Vista l’acta d’arqueig a 31/03/2012, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.
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
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98

Secretaria General
Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al primer trimestre de
l’any 2012, sobre compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes
establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament,
PRIMER.- Pren coneixement de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i Patronat
Municipal d’Ensenyament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la
informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els
termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
corresponent al PRIMER TRIMESTRE 2012.
1.1. ESTAT D’EXECUCIÓ
1T/2012 - 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

11.477.557,00

11.477.557,00

1.461.040,64

240.950,29

1.220.090,35

225.000,00

225.000,00

38.240,49

28.111,74

10.128,75

2.554.677,46

2.554.677,46

735.582,16

267.435,47

468.146,69

3.212.722,00

3.212.722,00

2.993.379,50

725.241,99

2.268.137,51

166.006,00

166.006,00

10.964,13

6.029,13

4.935,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.573.016,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2.573.016,41

1.478.600,00
1.478.600,00
0,00
0,00
0,00
19.114.562,46
2.573.016,41 21.687.578,87
5.239.206,92
1.267.768,62
3.971.438,30
Crèdits
Obligacions
Pagaments
Pendent
inicials
Modificacions Crèdits totals reconegudes líquids
pagament
5.988.604,69

31.163,12

6.019.767,81

1.334.888,01

1.334.888,01

0,00

7.368.793,95

100.110,34

7.468.904,29

169.432,30

143.616,02

25.816,28

469.812,97

70.735,10

70.735,10

0,00

469.812,97
1.776.071,94

21.375,89

1.797.447,83

909.894,63

864.636,79

45.257,84

1.539.600,00

2.420.367,06

3.959.967,06

313.248,59

0,00

313.248,59

109.000,00

0,00

0,00

0,00

1.862.678,91
21.687.578,87

200.037,69
2.998.236,32

200.037,69
2.613.913,61

0,00
384.322,71

109.000,00
1.862.678,91
19.114.562,46
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1T/2012 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
Previsió
inicial

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
DESPESES
DESPESES DE
PERSONAL

Cap. I

Cap. II
Cap. III
Cap. VI
TOTAL

DESPESES EN
BÉNS I SERVEIS
DESPESES
FINANCERES
INVERSIONS
REALS

Previsió
Modificacions definitiva

Drets
liquidats nets

Recaptació
líquida

Pendent
cobrament

692.706,72

692.706,72

123.944,17

120.671,73

3.953,35

2.710.796,94

2.710.796,94

1.704.127,27

919.035,27

785.092,00

964,84

964,84

0,42

0,42

0,00

109.000,00

109.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3.136,01
3.136,01
0,00
0,00
0,00
3.513.468,50
3.136,01
3.516.604,51
1.828.071,86
1.039.707,42
789.045,35
Crèdits
Obligacions
Pagaments
Pendent
inicials
Modificacions Crèdits totals reconegudes líquids
pagament
2.737.438,30

2.737.438,30

619.725,09

619.725,09

0,00

666.710,20

666.710,20

4.795,44

3.173,77

1.621,67

320,00

320,00

0,00

0,00

0,00

112.136,01
3.516.604,51

0,00
624.520,53

0,00
622.898,86

0,00
1.621,67

109.000,00
3.513.468,50

3.136,01
3.136,01

PENDENT
COBRAMENT
TRANSFERENCIES
I
SUBVENCIONS
D’ALTRES
ADMINISTRACIONS EXERCICIS TANCATS Transferències corrents i de capital (capítols 4 i
7 d’ingressos)
Pendent
cobrament
31/12/2011

INGRESSOS
Cap. IV

Pendent cobrament
31/03/2012

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.592.402,59

1.324.935,59

Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.869.889,26

1.637.574,47

3.462.291,85

2.962.510,06

TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT

1.126.736,86

864.998,86

Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL GENERALITAT

1.689.219,51

1.579.128,10

2.815.956,37

2.444.126,96

Pendent GENERALITAT 2011

1.219.656,81

972.918,81

Pendent GENERALITAT 2010

1.556.309,56

1.431.218,15

Pendent GENERALITAT 2009

39.990,00

39.990,00

TOTAL EXERCICIS TANCATS
Cap. IV

TOTAL GENERALITAT EX. TANCATS
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1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 1T/2012 – AJUNTAMENT I
PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
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

ACTA ARQUEIG 31/03/2012
Ord.

AJUNTAMENT PATRONAT
0 EFECTIU

15.613,18

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS
2 COMPTES OPERATIVES

15.613,18

44.542,12

0

44.542,12

1.196.540,85

6.009,44

1.202.550,29

12.235,15

5.926,41

18.161,56

0

0

0

1.268.931,30

11.935,85

1.280.867,15

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

TOTAL
0

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 PRIMER TRIMESTRE 2012
PAGAMENTS FACTURES PRIMER TRIMESTRE 2012 – AJUNTAMENT I PATRONAT
AJUNTAMENT
Pagaments realitzats durant el trimestre dins
el termini legal (40 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 31/03/2012)
Obligacions pendents de pagament a la
data de tancament del trimestre natural
(vençudes i no vençudes a 31/03/2012)
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Nombre
50

Import
48.449,20

1.173

2.448.434,76

1.223

2.496.883,96

75

335.637,33

100

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

96 dies

33 dies

340.768,63
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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
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98
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PATRONAT
Pagaments realitzats durant el trimestre dins
el termini legal (40 dies)
Resta de pagaments
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL
TRIMESTRE NATURAL

Nombre
0

Import
0,00

185

210.870,23

185

210.870,23

Període mig de
pagament (PMP)
(dies)

Obligacions pendents de pagament en
les quals s’estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre
natural (vençudes a 31/03/2012) (*)
Obligacions pendents de pagament a la
data de tancament del trimestre natural
(vençudes i no vençudes a 31/03/2012) (*)

121 dies

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

(*) No hi factures aprovades a data 31/03/2012 pendents de pagament. Estat d’execució – pendent de pagament
correspon a BCF 30/3/2012

FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ – AJUNTAMENT I PATRONAT
Factures registrades d'entrada 01/01/2012 a 15/02/2012 no tramitades a 15/05/2012 (3
mesos)
AJUNTAMENT
Factures o docum. justificatius al final
del trimestre amb més de tres mesos de
la seva anotació en el registre de
factures, pendients del reconeixement
de l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)
Despeses en béns i serveis – Inversions
reals
Total

Període mig
operacions pendents
de reconeixement
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de
l’obligació
Nombre

Import total

112

110

77.231,80

112

110

77.231,80

Període mig
operacions pendents
de reconeixement
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de
l’obligació

PATRONAT
Factures o docum. justificatius al final
del trimestre amb més de tres mesos de
la seva anotació en el registre de
factures, pendients del reconeixement
de l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)
Despeses en béns i serveis – Inversions
reals
Total

Nombre

Import total

112

72

24.210,52

112

72

24.210,52

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.
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INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ I LLEI DE MOROSITAT SEGON
TRIMESTRE 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 30/06/2012, resultant de les dades de
tancament del segon trimestre de 2012.
Vista l’acta d’arqueig a 30/06/2012, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.
Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al segon trimestre de
l’any 2012, sobre compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes
establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament,
PRIMER.- Pren coneixement de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i Patronat
Municipal d’Ensenyament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la
informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els
termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
corresponent al SEGON TRIMESTRE 2012.
1.1. ESTAT D’EXECUCIÓ
2T/2012 - 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

DESPESES
DESPESES DE
PERSONAL

Cap. II

DESPESES EN
BÉNS I SERVEIS

Previsió
inicial

Previsió
Modificacions definitiva

Drets
liquidats nets

Recaptació
líquida

Pendent
cobrament

11.477.557,00

11.477.557,00

8.687.406,38

5.420.674,51

3.266.731,87

225.000,00

225.000,00

195.838,11

69.297,23

126.540,88

2.728.158,20

1.788.859,06

1.014.935,18

773.923,88

3.212.722,00

3.212.722,00

3.091.248,79

1.695.320,64

1.395.928,15

166.006,00

166.006,00

16.109,82

13.524,82

2.585,00

2.554.677,46

173.480,74

0,00

123.480,00

123.480,00

142.992,99

142.992,99

0,00

0,00

3.373.016,41

3.373.016,41

0,00

0,00

0,00

1.478.600,00
1.478.600,00
142.992,99
142.992,99
0,00
19.114.562,46
3.669.977,15 22.784.539,61 14.065.448,14
8.499.738,36
5.565.709,78
Crèdits
Obligacions
Pagaments
Pendent
inicials
Modificacions Crèdits totals reconegudes líquids
pagament
5.988.604,69

342.306,69

6.330.911,38

2.961.978,44

2.961.596,39

382,05

7.368.793,95

119.813,27

7.488.607,22

2.242.983,47

2.022.722,67

220.260,80
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Cap. III
Cap. IV
Cap. VI

DESPESES
FINANCERES
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INVERSIONS
REALS

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

469.812,97

469.812,97

170.917,65

170.917,65

0,00

1.776.071,94

188.375,89

1.964.447,83

1.286.158,66

1.201.393,45

84.765,21

1.539.600,00

3.019.481,30

4.559.081,30

833.912,00

119.790,34

714.121,66

109.000,00

0,00

0,00

0,00

1.862.678,91
22.784.539,61

807.944,01
8.303.894,23

807.944,01
7.284.364,51

0,00
1.019.529,72

109.000,00
1.862.678,91
19.114.562,46

3.669.977,15

2T/2012 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
Previsió
inicial

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
DESPESES
DESPESES DE
PERSONAL

Cap. I

Cap. II
Cap. III
Cap. VI
TOTAL

DESPESES EN
BÉNS I SERVEIS
DESPESES
FINANCERES
INVERSIONS
REALS

Previsió
Modificacions definitiva

Drets
liquidats nets

Recaptació
líquida

Pendent
cobrament

692.706,72

692.706,72

320.296,84

312.263,87

8.032,97

2.710.796,94

2.710.796,94

1.704.326,07

1.255.702,07

448.624,00

964,84

964,84

0,42

0,42

0,00

109.000,00

109.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6.753,26
6.753,26
0,00
0,00
0,00
3.513.468,50
6.753,26
3.520.221,76
2.024.623,33
1.567.966,36
456.656,97
Crèdits
Obligacions
Pagaments
Pendent
inicials
Modificacions Crèdits totals reconegudes líquids
pagament
2.737.438,30

666.710,20

3.617,25

320,00
109.000,00
3.513.468,50

3.136,01
6.753,26

2.737.438,30

1.364.218,44

1.364.139,42

79,02

670.327,45

185.165,30

110.427,72

74.737,58

320,00

0,00

0,00

0,00

112.136,01
3.520.221,76

0,00
1.549.383,74

0,00
1.474.567,14

0,00
74.816,60

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

Pendent cobrament
31/03/2012

Pendent cobrament
30/06/2012

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.324.935,59

413.721,99

Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.637.574,47

1.554.267,34

2.962.510,06

1.967.989,33

TOTAL EXERCICIS TANCATS
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PENDENT COBRAMENT TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS GENERALITAT EXERCICI
CORRENT I TANCATS Transferències corrents i de capital (capítols 4 i 7 d’ingressos)
INGRESSOS
Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT
Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL GENERALITAT + FEDER
Pendent GENERALITAT 2011
Pendent GENERALITAT 2010
Pendent GENERALITAT 2009

Pendent cobrament Pendent cobrament
31/03/2012
30/06/2012
864.998,86
114.280,10
1.579.128,10
1.512.034,10
972.918,81
244.536,17
1.431.218,15
1.381.301,65
39.990,00
476,38

TOTAL GENERALITAT EX. TANCATS
Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT
Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL GENERALITAT + FEDER
Pendent GENERALITAT 2012

2.444.126,96

1.626.314,20

785.092,00
0,00
785.092,00

448.624,00
0,00
448.624,00

785.092,00

448.624,00

3.229.218,96

2.074.938,20

TOTAL GENERALITAT EX. CORRENT
TOTAL GENERALITAT EX. CORRENT I
TANCATS

1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 1T/2012 – AJUNTAMENT I
PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
ACTA ARQUEIG 31/03/2012
Ord.

AJUNTAMENT PATRONAT
0 EFECTIU

15.613,18

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS
2 COMPTES OPERATIVES

15.613,18

44.542,12

0

44.542,12

1.196.540,85

6.009,44

1.202.550,29

12.235,15

5.926,41

18.161,56

0

0

0

1.268.931,30

11.935,85

1.280.867,15

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

TOTAL
0

ACTA ARQUEIG 30/06/2012
Ord.

AJUNTAMENT PATRONAT
0 EFECTIU
1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS
2 COMPTES OPERATIVES

680,99

0

680,99

161.838,23

0

161.838,23

2.323.599,66

10.429,21

2.334.028,87

13.196,80

6.416,19

19.612,99

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

0

0

0

2.499.315,68

16.845,40

2.516.161,08
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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 SEGON TRIMESTRE 2012
PAGAMENTS FACTURES SEGON TRIMESTRE 2012 – AJUNTAMENT I PATRONAT
AJUNTAMENT
Pagaments realitzats durant el trimestre dins
el termini legal (40 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 30/06/2012)
Obligacions pendents de pagament a la
data de tancament del trimestre natural
(vençudes i no vençudes a 30/06/2012)

Nombre
189
1.100
1.289

Import
136.823,32
1.676.178,03
Període mig de
pagament (PMP)
(dies)
Període mig del
pendent de
pagament excedit
(PMP) (dies)

1.813.001,35

107

939.543,94

148

1.045.679,14

71 dies
33 dies

PATRONAT
Pagaments realitzats durant el trimestre dins
el termini legal (40 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 30/06/2012)
Obligacions pendents de pagament a la
data de tancament del trimestre natural
(vençudes i no vençudes a 30/06/2012)

Nombre
21
83

Import
4.250,70
99.077,40

104

103.328,10

38

73.384,11

40

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

78 dies
47 dies

73.408,93

FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ – AJUNTAMENT I PATRONAT
Factures registrades d'entrada 01/01/2012 a 12/04/2012 no tramitades a 12/07/2012 (3
mesos)
AJUNTAMENT
Factures o docum. justificatius al final
del trimestre amb més de tres mesos de
la seva anotació en el registre de
factures, pendients del reconeixement
de l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)
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

124

58

51.141,53

124

58

51.141,53
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PATRONAT
Factures o docum. justificatius al final
del trimestre amb més de tres mesos de
la seva anotació en el registre de
factures, pendients del reconeixement
de l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)
Despeses en béns i serveis – Inversions
reals
Total

Període mig
operacions pendents
de reconeixement
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de
l’obligació
Nombre

Import total

135

66

12.579,57

135

66

12.579,57

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.

3. Aprovar, si correspon, la modificació de la plantilla de personal laboral del Patronat
Municipal d'Ensenyament
Pren la paraula la regidora d'Ensenyament, la senyora Lloret, i exposa que tot i que ahir es va
comentar aquest punt a la Comissió Informativa, explicarà al Ple els motius pels quals es
produeix la modificació de la plantilla.
El Patronat d'Ensenyament l'engloba el Pau Vila, les escoles bressol i l'Escola de Música. En el
cas del Pau Vila, amb la modificació de la plantilla es proposa amortitzar 1 plaça de mestre, que
ve com a conseqüència de la tercera línia, que s'ha tingut durant un temps en el Pau Vila.
Aquest anys els nens arriben a 6è, i l'any que ve a secundària, i es perd un grup, i com és
normal la Generalitat deixarà de pagar l'esmentat mestre i l'Ajuntament amortitza la plaça.
En el cas del Pau Vila s'ha de fer una puntualització i és que la Generalitat ha reduït o reduirà
una plaça i mitja més en el proper conveni que se signarà per a la concertació dels sous dels
mestres, com a conseqüència que el Departament d'Ensenyament aquest any ha decidit que
els mestres han de treballar una hora lectiva més, per la qual cosa amb una escola de dues
línies com és el cas del Pau Vila, s'ha de reduir un mestre i mig.
A nivell municipal tot i que saben que en algun moment es produirà l'amortització de la plaça i
mitja, analitzant el cas que tenen actualment, de dues mestres que tenien un contracte
temporal que suplien les reduccions per cura de fill menor, s'ha preferit en aquest cas no
renovar els dos contractes i responsabilitzar i passar aquesta feina al personal fix del Pau Vila,
per això hi haurà una mestra i mitja del Pau Vila que és personal fix que assumirà les
reduccions de jornada amb el conseqüent perill que si alguna de les reduccions s'elimina també
s'haurà d'eliminar la seva part de dedicació en el Pau Vila. És l'opció que ha optat l'Ajuntament
tot i sabent que és una opció provisional, però els ha semblat que era la més adient.
Pel que fa al cas de les escoles bressol, com a conseqüència de la comunicació de la
Generalitat sobre que redueix la subvenció, que des de fa dos cursos enrere pagaven 1.800 €
per plaça i ara passaran a pagar 875 €.
Les escoles bressol es financen amb diners de la Generalitat, les famílies i l'Ajuntament,
normalment eren a terços, però amb els nous comunicats i com qualsevol pot veure desapareix
una mica aquesta política de la Generalitat dels terços i l'Ajuntament ha treballat per intentar
que tota aquesta part de reducció no s'hagi d'aplicar a les famílies. Diu sempre per intentar,
perquè passen per moments molt complicats i no saben com acabaran les coses, però de
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
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98

Secretaria General
moment amb la informació que tenen, l'equip de govern ha treballat per tirar endavant altres
tipus de mesures que permetin fer més rendibles les escoles bressol, sense perdre la qualitat,
per això han eliminat el servei de piscina, perquè era un servei costós tenint en compte que els
nens anaven en autobús, entre d'altres qüestions. Aquest any no es faran grups dobles, per
això necessitaran menys auxiliars mestres i aniran a les ràtios màximes permeses per la
Generalitat, ja que fins als temps actuals l'Ajuntament apostava per més qualitat a les escoles
bressol, amb unes ràtios disminuïdes, però ara es veuen obligats a causa de la situació actual a
anar a les ràtios que demana la Generalitat.
La senyora Lloret continua explicant que amb les mesures que s'han adoptat a més s'hi ha
afegit una menor matrícula en les escoles bressol. Des què van començar és la primera vegada
que han de tancar un grup de dos a tres anys a l'escola la Cuna i les mesures de no fer grup
doble, d'anar a ràtios màximes i de tenir en compte que han de tancar un grup porten a la
modificació de la plantilla que avui es proposa al Ple, que en resum és l'amortització de 3,5
places d'auxiliar mestre.
En el cas de l'Escola de Música, com a conseqüència del menor ingrés que rep l'Ajuntament de
la Generalitat, ja que fa dos anys pagaven 600 € per alumne i pel curs que s'ha acabat donaran
230 € i que per al curs que començarà no hi ha definició per part de la Generalitat sobre si
haurà o no aportació. L'Ajuntament amb aquesta problemàtica ha fet la mateixa reflexió que en
les escoles bressol, com l'equip de govern aposta per l'educació, ha d'intentar d'alguna manera
veure que això no es reflecteixi en la quota que han de pagar els pares, ja que hi ha moltes
famílies que ho estan passant malament i seria poc suportable.
L'Ajuntament ha treballat un temps conjuntament amb el director de l'Escola de Música, el
Servei d'Educació i la Regidoria i l'Ajuntament en general per veure què es podia fer, per fer el
mateix, i intentar que l'escola sigui més rendible sense perdre la qualitat que actualment té. Ha
costat molt, però finalment i tal com va explicar el director a la Comissió Informativa i també
s'ha pogut informar a les famílies, l'Escola de Música canviarà de model, tindrà un model més
orientat a què els nens gaudeixin de la pràctica de l'instrument i no tant perquè puguin passar al
conservatori, tot i així els nens que hagin d'anar al conservatori també se'ls atendrà i aquest
model, que ara no s'estendrà perquè ja es va explicar, permet més alumnes a l'Escola de
Música perquè algunes classes d'instruments passaran de classes individuals a classes
col·lectives, fet que permet la reducció d'hores de mestre i aquesta és la modificació que es
porta al Ple pel que fa a la plantilla de l'Escola de Música. Fins ara hi havia dues places de
mestre que fins ara treballaven al 40% de la jornada i que es reduirà al 20%.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup veu bé la
reducció de places, que s'hagi estudiat l'adaptació a les noves circumstàncies i en especial en
el tema de l'Escola de Música s'ha fet un esforç molt important per millorar el projecte educatiu i
reformular-lo, fet que permet un cert estalvi. En els moments actuals totes les administracions
han de passar per una reducció, sigui la que sigui.
Al seu grup no li sembla bé en general, que totes les reduccions que es porten avui al Ple
siguin només en el camp de l'educació. Sembla que només s'hagi estudiat aquest aspecte, el
camp educatiu. Hauria d'haver un pla de contenció i austeritat, un estudi global de tota la
plantilla, que permeti una reducció en altres departaments, no només començar per educació.
Entén que això és una política molt de dretes, que pregonen tots els governs de dretes que
manen, no sap si aquí es fruit de les condicions que pugui posar el pacte del PSC-PP, la de
començar precisament per educació. Qualsevol administració treballa per deixar cap al final
l'aspecte educatiu i sanitari. En el tema sanitari l'Ajuntament no pot intervenir, però almenys no
començar per aquí, perquè al NOPP li agradaria haver vist en la modificació de la plantilla
retallades en el tema d'HabitaParets, en Vallès Visió, en l'estructura administrativa, en
l'estructura de mitjans de comunicació, que l'ajuntament és molt ampli.
Al NOPP li hauria agradat veure una redefinició més de la plantilla, però globalment i no
començar precisament per educació. Aprimar l'estructura, però fer-ho a tota l'estructura no
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només aquesta. Sempre es va pel cantó dèbil i altres aspectes es deixen. Només és aquesta
crítica, igualment el seu grup vota a favor, perquè està a favor de la reducció de la plantilla
global.
L'equip de govern ha decidit començar per Ensenyament i li sembla un mal inici, en tot cas si es
comença per aquí espera que després vinguin modificacions de la plantilla en els altres camps
que abans ha indicat.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i el seu grup vota a favor, ja que s'ha
aplicat el sentit comú i tot el que sigui reduir la despesa i amortitzar recursos els trobaran, no
veuen més problemes.
Es parla de l'amortització de tres places i mitja, que pot semblar una qüestió menor, però
econòmicament té un import considerable com són 73.000 € al 2012 i 164.000 € al 2013. Es
parla de tres places i mitja, com si no fos gran cosa, però representa un estalvi molt important
per l'Ajuntament.
Per al·lusions com ha dit abans la regidora, ha de dir que és cert que minva constantment la
subvenció del govern de la Generalitat, i vol recordar que CiU de Parets, si més no a proposta
del seu grup, es va fer una reserva de 100.000 € destinada únicament i exclusivament a les
escoles bressol, per pal·liar la disminució de la subvenció. Ho vol ressenyar i destacar.
Una altra qüestió que vol comentar és que ara saben la subvenció que es rep i la que es rebrà.
Està d'acord que és petita, però almenys coneixen els números que tindran, no pas que diguin
el doble i encara estan esperant la meitat d'aquests diners.
Pren la paraula el portaveu de ICV, el senyor Folguera, i agraeix l'esforç que s'està fent. Sap
que és un tema dolorós i s'han d'acostumar per desgràcia, ja que a causa de la situació
segurament hauran de viure altres episodis d'aquest tipus.
A ningú li agrada fer retallades i menys en ensenyament. És veritat i és cert, sembla que la
Junta de Govern així ho ha expressat, que la voluntat és aprimar l'Administració. Sembla que
és una feina que s'ha de fer segurament imposada des de fora. Li consta que la voluntat és
d'aprimar el cost del capítol I, que és important i en principi han d'intentar que no sigui massa
traumàtic. Són tres places i mitja d'auxiliars. També van explicar en el seu moment que tot això
està ben vist pel comitè d'empresa, per tant al seu grup ja li sembla bé.
Vol destacar que aquí no s'ha parlat gaire sobre l'esforç que està fent l'Escola de Música, en
una situació força complicada. A la Comissió Informativa el director Jordi Azagra va exposar
molt extensament els canvis que havia fet. El senyor Folguera personalment li va dir un dia pel
carrer que se'l va trobar, que li agradaria que constés en acta avui en aquest Ple el seu
agraïment a l'esforç per tirar endavant, davant de l'adversitat una Escola de Música que està en
perill. Creu que han de valorar així mateix ho va passar també a la mateixa Comissió
Informativa, els esforços per part de la gent de reinventar-se. Tal com deia abans, tocarà fer-ho
i vol agrair al Jordi Azagra i a tot l'equip de l'Escola de Música haver fet aquesta transformació
tant important amb l'objectiu de mantenir les quotes i fins i tot reduir-les en algun cas, amb això
han quadrat el cercle. Vol que quedi recollit en acta l'agraïment del seu grup a aquesta gent que
s'esforça dia a dia per tirar endavant, que reinventa, que pensa, que fa aportacions i en
definitiva estan d'acord amb tot i vota a favor.
Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i indica que no és agradable reduir
plantilla. El fet és que s'havia de fer i dintre d'haver de portat a terme la reducció hi ha un esforç
molt important darrere que és mantenir el nivell de l'educació i el que comentava el company
Folguera, sobretot en el tema de l'Escola de Música, que han confeccionat un organigrama que
és esplèndid, sense baixar el nivell de l'educació i el nivell de música. Dintre del fet de reduir
plantilla s'ha mantingut i s'ha lluitat per mantenir el nivell en tots els sentits, per tant dintre del
dolent, el PP està satisfet del que s'ha pogut fer.
Intervé la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i respecte al que ha manifestat el NOPP,
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sense voler entrar en discussió ni molt menys, però vol dir que només faltaria que l'Ajuntament
a hores d'ara no tingués un pla d'austeritat. Ja fa temps que s'està aplicant i potser en el Ple no
hi ha hagut la necessitat d'amortitzar places de capítol I, però això no vol dir que,
malauradament perquè és el que deia el senyor Carmany, que a ningú no li agrada amortitzar
places, però hi ha hagut molta gent que se li ha rescindit el contracte, que no eren de capítol I.
S'ha fet l'esforç per tot i les condicions adverses que hi ha, entén que els companys de CiU s'ho
agafen com una cosa personal, però tot i les condicions adverses que hi ha que cada vegada el
finançament baixa d'una manera desproporcionada, perquè passar de 1.800 € a 875 € fa dos
mesos enrere o tres ningú s'ho hagués cregut.
L'Ajuntament no agafa la part més feble per fer reduccions, sinó que estan fent el màxim per
poder mantenir la plantilla actual i en els casos que és impossible s'han de prendre mesures,
perquè el que el què volen fer i que té claríssim l'equip de govern és mantenir obert el servei
mentre no els apretin més. L'important és no haver de tancar alguna de les escoles o tancar-les
totes com està passant en altres ajuntaments.
És evident que tenen un pla d'austeritat i que avui no és el moment de parlar-ne i no surt a
l'ordre del dia del Ple, perquè no és el moment de parlar de segons quins temes, però només
faltaria que només s'hagués reduït en educació.
La senyora Lloret continua exposant que pel que fa a CiU, ha de dir que és veritat que hi ha
una reserva de 100.000 € per pal·liar el que vagi venint, i el que es trobaran dia a dia, perquè
és un tema consensuat per tot l'equip de govern i tot el consistori, fins al moment que els deixin,
perquè diuen que no deixaran agafar romanent de tresoreria, però mentre deixin ho reservaran
per a allò que és prioritari per a l'equip de govern.
La senyora Lloret també hi està d'acord en què més val saber les xifres, que ho pas haver de
parlar sense números i és millor saber que rebran 875 €, però en el cas de l'Escola de Música
no ho saben. Estan entrant en un nou curs escolar, en el qual la Generalitat ha dit que dirien
alguna cosa al setembre. Espera que igual que la Generalitat ha pogut tirar endavant explicar la
reducció en les escoles bressol, que es defineixi també en les escoles de música.
Respecte al que ha manifestat ICV, ha de dir que l'equip de govern també està molt agraït de la
feina que desenvolupada pel Jordi Azagra, l'equip d'educació i en general l'equip de govern,
que també és qui ho ha impulsat.
Pren la paraula la presidència i exposa que la regidora d'Educació ha tancat la seva intervenció
amb una felicitació, que ell tenia apuntada institucionalment. Abans el company d'ICV també
l'ha fet, i creu que en nom de tot el consistori, de la institució i del poble agraeix a les tres
directores de les escoles bressol i evidentment al Jordi Azagra, director de l'Escola de Música,
l'esforç, perquè no només ha estat un esforç importantíssim d'optimització, sinó que també han
realitzat un esforç de plantejament, pel que significarà el proper curs. És d'agrair trobar
complicitats des de l'Administració en els propis treballadors, que tinguin aquesta implicació i
creguin en el projecte d'aquesta manera i és molt bo que rebin aquest reconeixement i que
quedi reflectit a l'acta de l'òrgan més alt dintre de l'Administració com és el Ple.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Exposició i descripció de fets
Vist l’informe elaborat pel servei d’Educació en data 4 de juliol de 2012, relatiu a la
necessitat de modificar la plantilla del Patronat Municipal d’Ensenyament, en relació a les
previsions fetes pel proper curs 2012-2013 i en virtut de les quals es fa necessari
reorganitzar i ajustar les plantilles de les Escoles Bressol, Escola Pau Vila i també l’Escola
de Música.
Vist l’informe elaborat pel Director de Recursos Humans, Organització i serveis interns, en
relació a la modificació de la plantilla del Patronat Municipal d’Ensenyament de data 5 de
juliol de 2012.
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Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis,
ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar
l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa
interna.
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la plantilla de personal així com les seves modificacions.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Modificar la plantilla de personal laboral del Patronat municipal d’Ensenyament, segons el
detall següent:
1. Amortització de 3 places d’auxiliar mestre/a EEBB, amb efectes 31 de juliol de 2012.
2. Transformació d’una plaça a jornada parcial al 50 % de dedicació d’un auxiliar
Mestre/a EBB, amb efectes 1 de setembre de 2012.
3. Amortització d’una plaça de Professor/a de Primària de l’Escola Pau Vila, amb efectes
31 de juliol de 2012.
4. Transformar dues places de Professor/a de Música a jornada parcial del 40% al 20%
cadascuna d’elles, amb efectes 1 de setembre de 2012.
2. Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació vigent.
4. Acordar, si procedeix, l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança
fiscal número 27, per a la prestació del servei d'ensenyaments especials en
establiments municipals
Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i exposa que en el punt anterior ja
ha explicat part d'aquest. Avui es porta al Ple la proposta de modificació de l'Ordenança que
regula les taxes de l'Escola de Música.
Les noves taxes surten com a conseqüència de l'aplicació del nou model d'Escola de
Música, que ha esmentat fa uns instants i que van tenir tots l'oportunitat de conèixer com ha
dit fa uns moments, tant en la Comissió Informativa com a la reunió de pares.
Els nous preus en cap cas s'incrementen, sinó que es mantenen o bé es redueixen per tots
els alumnes que són paretans. S'augmenten els dels no residents a Parets, en aquest cas
s'incrementa un 25% per a les persones que no resideixen a Parets, però per als paretans
es mantenen els preus o es redueixen en algun cas, i responen al fet que hi hagi una
reducció de temps en els horaris i d'altra banda, en l'aplicació de passar a classes
col·lectives per arribar a aquests preus.
Han de ser prudents i ha de dir que aquests són els preus calculats i poden tirar endavant a
hores d'ara si la Generalitat acaba donant els 230 € previstos. Depèn el que passi al mes de
setembre, potser hauran de tornar a portar aquest punt al Ple, espera que no.
El NOPP vota a favor.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que veu a la regidora una
mica pessimista en el tema de les subvencions i espera que canviï una mica tot plegat.
Agraeix la tasca del director de l'Escola de Música i dir unes paraules que va dir ell i és que
les retallades han donat la possibilitat de millorar.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,
El Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
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i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a
eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb
els ciutadans.
Atesa la necessitat de realitzar diversos canvis a la ordenança fiscal número 27 per la a
prestació del servei d’ensenyaments especials en establiments municipals.
Atès l’informe del cap del Servei d’Educació.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 27 per a la prestació
del servei d’ensenyaments especials en establiments municipals.
Article 6è. Quota tributària apartat 1- De l’1-09-2012 al 31-12-2012 (curs 2012-2013)
que quedarà redactat de la següent manera:
Nom programa i dedicació setmanal

Residents

No residents

Euros/mes Euros/mes
30,00 €
37,50 €
39,49 €
49,36 €

Iniciació musical (60'/setmanals)
Iniciació musical (90'/setmanals)
Programa bàsic (classe en grup 90' + instrument
52,77 €
col·lectiu 45')
Programa bàsic (classe en grup 90' + instrument
60,77 €
individual 30')
Programa apronfudiment (classe en grup 120' +
66,77 €
instrument individual 30')
Programa avançat (instrument 30' individual)
43,53 €
Adult instrument col·lectiu (45')
38,53 €
2n instrument (30')
40,68 €
Coral infantil (45')
31,81 €
Música per adults (60')
30,00 €

65,96 €
75,96 €
83,46 €
54,41 €
48,16 €
50,85 €
39,76 €
37,50 €

2. Exposar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de major difusió de la
província l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal
modificada, 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 l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, 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 i seran objecte de publicació íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província
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5. Ratificar l'acord de la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental de
26 de juny d'aprovació inicial de la dissolució del Consorci
Pren la paraula la regidora de Comerç i Turisme, la senyora Martínez, i exposa que la Junta
General del Consorci del Vallès Oriental el 26 de juny de 2012 va acordar la dissolució i la
liquidació del consorci. Aquesta dissolució comporta la transferència de les funcions i les
obligacions dels seus béns i personal al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Parets, com Ajuntament adherit al consorci ha d'aprovar la dissolució i sotmetre-la a
informació pública.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i vota a favor de la proposta, ja que
es tracta de la reducció d'una simplificació de l'Administració, que està en la línia del que tots
han de fer. El Consorci de Turisme del Vallès Oriental ha acordat la seva dissolució, entén
que està bé i que comporta una simplificació i reducció i tenir un organisme menys, per això
el NOPP vota a favor.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i vota a favor, i els arguments són els
mateixos, tot el que sigui aprimar l'Administració benvingut.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,
RELACIÓ DE FETS
CONSTITUCIÓ
1. El 22 de desembre de 1998, es va constituir el Consorci de Turisme del Vallès Oriental,
d’ara endavant Consorci, del qual en formem part.
Les finalitats del Consorci de Turisme del Vallès Oriental eren les següents:

• Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de
la comarca del Vallès Oriental.
• Incrementar i millorar l’oferta turística de la comarca del Vallès Oriental.
• Coordinar tots els sectors interessats en el foment del turisme.
• Promoure programes de millora de la imatge turística de la comarca i accions
orientades a la seva promoció, promovent i donant suport a la presència del sector
turístic del Vallès Oriental en els mercats turístics (campanyes, publicacions, fires),
així com desenvolupar nous productes turístics.
• Coordinar la tasca d’informació dels patronats i oficines d’informació turística, així
com afavorir-ne de nous.
• Representar els interessos turístics del Vallès Oriental en organismes d’àmbit
superior.
• Realitzar qualsevol altra activitat que ajudi al compliment de les finalitats per a les
quals es crea el Consorci.
ESTATUTS
2. Els estatuts del Consorci van ser publicats en el DOCG número 2708, de 21 d’agost de
1998.
3. L’11 de juliol de 2000, la Junta General del Consorci va aprovar la modificació dels
articles dels estatuts referents a les entitats consorciades, òrgans de govern i de gestió,
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
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98

Secretaria General
Junta General, les competències de la Junta General, les competències de la
Presidència, les vicepresidències, les competències de la Junta de Govern, la direcció
tècnica, Secretaria, Intervenció i Tresoreria, les sessions, adopció d’acords, els recursos
econòmics, les aportacions obligatòries, altres aportacions, del compliment de les
obligacions, règim de comptabilitat pública i la subjecció al règim laboral.
4. El 29 de gener de 2004, el president mitjançant Decret 3/2004 va aprovar la modificació
dels estatuts per incorporar a l'article 1 dels Estatuts la referència al Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en lloc de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, del mateix nom, que havia estat
derogada.
5. El 28 de maig de 2009, la Junta General del Consorci va aprovar la modificació dels
estatuts, per la qual modificava els quòrums de constitució i votació dels òrgans
col·legiats i adaptava el text dels estatuts a les previsions de la Llei 30/2007, de 30 de
setembre, de contractes del sector públic.
La Diputació de Barcelona va publicar el text íntegre en el BOPB núm. 109 de 7 de maig
de 2010.
MEMBRES
6. El Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès en data 17 de desembre de 1998 va acordar
la seva adhesió al Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
DISSOLUCIÓ
7. El 26 de juny de 2012, la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental va
aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental i va fixar la
data d’efectes de la dissolució el 30 de juny de 2012.
La quota de liquidació del Consorci pel nostre Ajuntament és de 1.049,73 €, que s’ha
d’abonar al compte corrent 2013 0046 81 0201230065, com a data límit el 31 de juliol de
2012.
FONAMENTS DE DRET
DISSOLUCIÓ
1. L’article 34 dels Estatuts del Consorci disposa que el Consorci es dissoldrà per alguna
de les causes previstes a l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1998, de 13 de juny, d’ara endavant ROAS.
2. L’article 324.1 del ROAS, disposa que el Consorci es pot dissoldre, entre altres causes
que figurin en els estatuts, per alguna de les següents:
a) Compliment de la finalitat del consorci.
b) Mutu acord dels ens consorciats.
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament.
d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant.
e) Incompliment de l'objecte.
f) Transformació del consorci en altre ens.
3. L’article 324.2 del ROAS estableix que l'acord de dissolució l'ha d'adoptar l'òrgan
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superior de govern del consorci, per la majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser
ratificat pels òrgans competents dels seus membres. L'esmentat acord ha de determinar
la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió
de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades.
4. L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
pel qual es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació per acordar la creació, modificació o dissolució.
5. L’article 35 dels Estatuts del Consorci disposa que l’acord de dissolució haurà de
contenir els criteris de liquidació del Consorci, i també la reversió a cada entitat
consorciada dels seus béns i drets, així com determinar la solució de les obligacions
respectives.
En tot cas, s’haurà de respectar la proporcionalitat establerta en les quotes de
participació en el Consorci.
L’acord de dissolució també haurà de determinar, si escau, la destinació dels funcionaris
i personal del Consorci a les plantilles respectives dels ens consorciats.
6. Els articles 324 i 312.3 del ROAS: el primer disposa de ratificar l’acord del Consorci per
tots els membres i el 313.2 es remet a la tramitació general per crear, adherir-se,
modificar, separar-se o dissoldre, i sotmet els acords a una informació pública de 30
dies, per la qual cosa s’ha d’entendre que això implica no només un acord de simple
ratificació, sinó una aprovació inicial per cadascun dels ens locals integrants, la qual
esdevindrà definitiva si no es presenta cap al·legació en el termini d’informació pública i,
en aquest cas, l’elevació dels acords a definitius es produeix automàticament. Si es
presentessin al·legacions, obligaria a resoldre-les, i a prendre-les en consideració per
tots els ens i, en conseqüència, a reunir a cadascun dels respectius òrgans competents
per a fer l’aprovació definitiva.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Ratificar l’acord de la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental de 26 de
juny d’aprovació inicial de la dissolució del Consorci.
2. Aprovar la proposta de despesa número 920120002344, per un import de 1.049,73 €, en
concepte de quota de liquidació del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
3. Autoritzar, disposar i obligar el pagament amb càrrec a la partida 1300 432 46703
22012004906 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012.
4. Encarregar a la Diputació de Barcelona i en el seu defecte al Consell Comarcal
l’assumpció del tràmit d’informació publica respecte al procediment referit i determinar, en
conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i
substituiran, si així ho acorden les entitats consorciades, els que haurien de publicar
separadament cadascuna d’elles.
5. Traslladar aquest acord al Consorci de Turisme del Vallès Oriental, carrer Miquel Ricomà,
46 de Granollers.
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6. Acordar, si escau, l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès a l'acord marc del
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i exposa que el Consorci Català
de Desenvolupament Local, que forma part de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) va
treure a concurs les tarifes d'energia elèctrica a l'any 2010 i es va adjudicar al 2011 a Unió
Fenosa que va presentar la millor oferta econòmica.
Tots els ajuntaments associats a l'ACM es poden adherir a l'adjudicació per beneficiar-se del
preu.
El 30 de juliol de 2012 s'acaba el contracte subscrit amb Nexus, que és l'empresa que
realitza el subministrament d'energia i per això es proposa l'adhesió fins a finals d'any a
l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica aprovat pel Consorci Català de
Desenvolupament Local.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i vota a favor perquè el fet
d'agrupar-se i aconseguir millors preus és beneficiós per tothom.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Exposició i descripció dels fets
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que
possibilités la contractació centralitzada del subministrament d'energia elèctrica, aprovant el
Plec de clàusules administratives particular que regulen l'acord marc el 17 de setembre de
2009.
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres,
valorades les propostes presentades, en sessió de 16 de juny de 2010 el Comitè executiu
del Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar definitivament la contractació
a Unión Fenosa Comercial, SL.
Que d'acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local,
s'han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els Contractes
del Sector Públic.
Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta presentada per
Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el Comitè Executiu en sessió de
25 d'octubre de 2011 ha acordat al renovació de l'acord marc per al subministrament
elèctric, per un termini de 12 mesos.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès a l'acord marc del subministrament
d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local.
2. Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (C/ València
231, 6è, 08007 Barcelona).
7. Acordar, si procedeix, l’elecció del jutge de pau titular i substitut
El secretari llegeix la proposta d'acord relativa a l’elecció del jutge de pau titular i substitut.
A continuació pren la paraula la presidència i agraeix la predisposició i la voluntat de tots els
candidats per treballar per al seu poble. Tots quatre tenen una capacitat contrastada i
suficient experiència.
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Avui toca prendre una elecció i una decisió, però institucionalment vol agrair als quatre
candidats la seva predisposició per haver mostrat aquesta voluntat de presentar-se a ocupar
el lloc, en uns moments difícils, que sempre és un repte.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que en la proposta d'acord
diu que: “la Comissió Informativa, una vegada valorats els mèrits de cadascun dels
candidats presentats, va acordar proposar al Ple...”, ha de dir que tots els grups no van
estar-hi d'acord en la Comissió Informativa. Creu que la Comissió Informativa no acorda,
sinó que proposa, per això el redactat s'hauria de modificar, perquè es va proposar i no es
va acordar, perquè repeteix que les comission informatives no acorden, sinó que proposen.
Quan es va obrir el termini de presentació de candidats per a jutge, han vist que es van
presentar quatre persones. El NOPP i entén que la resta de grups també, creuen que
aquestes persones mereixen el màxim de respecte, de consideració, i de vàlua, ja que
tenen provada la seva personalitat, formació i coneixement a nivell municipal i tots els
mereixen igual de respecte.
Per primera vegada s'ha presentat una dona per al càrrec. És un valor afegit al grup dels
candidats que s'han presentat.
El NOPP indica que la Comissió Informativa proposa el senyor Tomàs Espinasa com a
jutge, que ho és fins ara i fa molts anys que és jutge. És una persona que ho ha fet molt bé,
no té res en absolut a dir, però de totes maneres vol indicar que aquesta persona la última
vegada que es va presentar va manifestar que no tornaria a presentar-se, però en qualsevol
cas només era una manifestació, perquè evidentment tothom pot esmenar la seva condició i
per tant s'ha tornat a presentar.
El NOPP valora entre els candidats la presència d'una dona. Que s'hagi presentat una dona
jove per primera vegada és un valor totalment afegit i no fa gaire dies que aquest mateix Ple
va acordar el Pla d'igualtat de la dona i si es vol que el Pla d'igualtat no sigui un paper
mullat, s'ha de complir i els plans avui dia estan molt bé que es presentin, però ja han
passat a una fase que el que es requereix no són tants plans i papers, sinó acords.
En el Pla d'igualtat hi ha dos punts objectius, un dels quals diu: “Desenvolupament
transversal de polítiques de promocions de la igualtat de gènere en tots els àmbits.” Aquest
és un objectiu del pla. Un segon objectiu és fomentar i facilitar la participació de les dones,
Per tant si volen complir el Pla d'igualtat estaria bé que aquesta novetat que es produeix en
la presentació de candidats, que aquesta vegada que el candidat a jutge fos una dona. El
NOPP ha proposat que fos així.
Seria bo que pogués ser jutge de pau una dona, seria un fet nou, revolucionari, compliria
amb el Pla d'igualtat, serien moderns, és una dona jove, que té empenta i que pot fer moltes
coses i podria quedar de substitut el senyor Espinasa, que té molta experiència, que ha
desenvolupat una tasca important i que podria ajudar en aquest possible traspàs.
La senyora Martí continua explicant que s'ha de valorar la presentació dels candidats.
Sempre s'ha tingut en compte i s'ha intentat que les persones que es presenten a candidats
de jutge estiguessin desvinculats de l'àmbit dels partits polítics, però aquesta vegada hi ha
una persona que s'ha presentat, la qual està molt vinculada a un partit polític. Aquest fet no
és bo de cara a la figura del jutge de pau. Afegeix que tenen molt mèrit les persones que es
vulguin presentar, ja que és una feina molt sacrificada.
La proposta del NOPP passa perquè la candidata a jutge de pau sigui la senyora Glòria
Mollar López i com a substitut el senyor Tomàs Espinasa. Aquesta proposta ja la van fer en
la Comissió Informativa, però no va prosperar i per això es presenta aquesta altra proposta,
a la qual el seu grup vota en contra.
Pren la paraula la regidora de CiU, la senyora Samon, i exposa que quan l'equip de govern
va presentar aquest punt en l'anterior Comissió Informativa, el seu grup va entendre que hi
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havia la voluntat d'arribar a un consens en la proposta per part de tots els partits, però de
seguida va entendre que ja hi havia una decisió presa des d'un primer moment.
Tot i que CiU pensa que tots quatre candidats poden desenvolupar la tasca de jutge de pau,
la proposta del seu grup és que sigui la senyora Glòria Mollar, nascuda a Parets, ja que és
una dona dinàmica, jove, implicada en el poble, conciliadora, amb xarxa social,
col·laboradora en diferents entitats i sensible amb la realitat del poble i dialogant.
En l'etapa democràtica que han recorregut, no han tingut mai l'oportunitat de tenir una dona
com a jutge de pau i enguany es presenta l'oportunitat.
Tots són coneixedors que en aquest Ajuntament hi ha la voluntat de treballar en els temes
d'igualtat de gènere, i l'exemple està en què no fa gaire que es va aprovar el Pla d'igualtat
per implantar-lo al llarg de la legislatura. És obvi que no només s'ha de predicar, sinó que
s'ha de practicar amb l'exemple, i ara s'havia presentat aquesta bona oportunitat de
practicar amb l'exemple.
Quan l'equip de govern argumentava que el senyor Espinasa era la millor opció per fer un
bon traspàs, CiU va proposar que la senyora Glòria Mollar fos la suplent. Les propostes
presentades per CiU les van recolzar el partit del NOPP i ICV, però l'equip de govern no va
recollir la voluntat de més del 40% del consistori i no va ser sensible a cap de les dues
propostes, per aquest motiu CiU s'absté.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que recull el neguit que
tenen sobre el tema. Quan parlen del jutge de pau, sempre s'havia parlat d'una qüestió de
consens de poder parlar i de discutir-lo.
Recorda la primera vegada que van parlar del tema, tots els grups de l'oposició van anar a
parar a la mateixa línia del que s'ha dit aquí. Que una dona es presentés podia ser una
oportunitat, sense posar en cap moment en dubte les capacitats i la feina feta pel senyor
Tomàs Espinasa. Resulta que al final, a l'últim moment a la Junta de Portaveus es
presenten uns noms i es diu que es continua amb el mateix, quan realment era una
oportunitat, perquè és una persona jove, perquè és una dona, persona vinculada a la xarxa
social, en definitiva que està més al dia, doncs hagués estat interessant, com a mínim tenirla present, ja sigui com a suplent, ja sigui com a titular.
ICV està una mica desabut pel procés i per les formes. D'això no vol fer política de pa sucat
amb oli, perquè el càrrec no s'ho mereix, ni s'ho mereix el senyor Tomàs Espinasa, que
segurament s'ha esforçat en la feina que ha desenvolupat.
L'opció que ofereix la Junta de Govern és una opció com altres i en definitiva el que lamenta
simplement és el procés que hi ha hagut, en què s'ha perdut l'oportunitat com a mínim de
cedir una mica per part de la Junta de Govern i es veu la posició envers a uns arguments
que eren prou sòlids com per a competir amb l'argument de l'equip de govern, de
l'experiència.
ICV no farà politiqueig al respecte. No és que sigui un tema menor, però creu que el càrrec
en sí no es mereix això. És un càrrec que mereix respecte pel que és i per tant en cap cas
votarà en contra, sinó que s'abstindrà en el punt, en tot cas per denunciar que quan es posa
un procés en marxa amb voluntat de consens el que no es pot fer a última hora és no
dialogar i dir que la proposta és aquesta, es continua amb més del mateix quan semblava
que la voluntat de l'equip de govern era precisament la renovació, i creu que la renovació
sempre és bona i més en temps de crisi.
ICV desitja al senyor Tomàs Espinasa que continuï endavant amb la feina que ha fet fins ara
i li desitja molta sort al senyor Miquel Molina, que serà el substitut.
Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i agraeix als quatre candidats haverse presentat i agraeix la seva disposició i predisposició per desenvolupar aquesta feina i
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felicita el senyor Espinasa i el senyor Molina per la feina que ha desenvolupat fins ara i la
feina que de ben segur continuaran fent amb la mateixa passió i amb les mateixes ganes
que fins ara.
Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que farà una intervenció
molt curta, perquè parlar i opinar sobre quatre persones que han tingut la predisposició de
presentar-se es podria caure amb l'error d'una mala interpretació de les paraules i pensar
que s'estan posicionant a favor d'unes persones i en contra d'unes altres, sense tenir en
compte valors d'uns i dels altres. Els quatre candidats reuneixen els valors per fer-hi i
presentar-se, i l'equip de govern va valorar i així ho va expressar, l'experiència contrastada
amb el tracte amb les persones durant molts anys i la implicació durant moltíssims anys
amb el teixit associatiu d'una d'aquestes persones, la qual es presenta, i la voluntat de
continuar amb una proposta de renovació com deia el senyor Folguera del titular, el senyor
Espinasa.
Agraeix personalment i en nom del seu grup, ja que tant l'equip de govern valora i opina en
el mateix sentit, a la senyora Glòria Mollar i el senyor Ambròs Martorell, el fet que es
presentessin i que tingui la voluntat de treballar per al poble.
Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i comenta que l'elecció del jutge de pau
sempre s'havia fet per unanimitat i que per primera vegada això no es produirà, fet que
ressalta, perquè és lamentable, i perquè creu que s'havia d'haver fet un esforç per part de
tothom per intentar arribar a algun tipus d'acord.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i explica que dintre del procediment i
com a regidor i com a portaveu, li hagués agradat tenir quatre paraules amb els candidats.
Certament pensa que s'ha de fer una modificació del Reglament orgànic municipal, per tal
que els regidors que han de decidir sobre aquestes qüestions tinguin contacte directe amb
els candidats, en una entrevista prèvia per veure perquè aspiren a aquest tipus de lloc.
Li costa conèixer segons quines qüestions com el tema del senyor Espinasa, perquè l'equip
de govern ho ha dit, que hi ha la voluntat que d'aquí a sis mesos hi hagi un traspàs en una
altra persona, però no s'ha assabentat per ell, sinó perquè l'equip de govern li ha dit. No té
cap dubte que sigui així, però demana que si s'han de trobar en aquesta situació, que són
desagradables, creu que aquestes temes haurien d'aprovar per unanimitat, com a mínim que
els grups tinguin la possibilitat de parlar amb els candidats. La única persona que s'ha dirigit
a aquest regidor ha estat la senyora Glòria Mollar, fet que agraeix que hagi esta així, perquè
la resta ni saben que els grups havien de donar la seva opinió s'han acostat a dir-los el per
què de la seva voluntat de presentar-se. És simplement un apunt perquè es tingui en compte
de cara a les futures modificacions.
Intervé la presidència i en nom de la institució agraeix l'interès dels candidats. Amb el senyor
Ambrós ha estat més un procés d'última hora, però sí que ha tingut la possibilitat de parlar
amb els altres tres candidats, els quals van venir a parlar amb l'alcalde i els agraeix als tres
aquesta voluntat i tal com ha comentat el portaveu del PSC, creu que entrar en les
diferències que cadascun té i els valors que s'han treballat i parlat en les diferents
comissions informatives, ja sigui experiència, ja sigui renovació, ja siguin diferents àmbits,
cada formació va fer les seves apreciacions que han quedat reflectides avui. Coincideix
absolutament que sempre és perfecte que els acords siguin per unanimitat, però per posarse d'acord s'han de posar d'acord tots i tothom hi ha de fer l'esforç, i no és qüestió de més
esforç d'uns que d'altres, sinó que simplement com en moltes altres qüestions hi ha
diferències.
L'alcalde agraeix la tasca desenvolupada durant tots aquests anys dels candidats de
l'anterior etapa, el senyor Tomàs Espinasa, i el senyor Guàrdia Homs. Ara continua el senyor
Tomàs Espinasa amb el senyor Miquel Molina i els desitja tota la sort i espera que tot
continuï com fins ara, que només ha rebut bones paraules, paraules d'agraïment sobre el
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Jutjat de Pau i en nom de l'equip de govern i la institució fa arribar també aquest missatge.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 9 (PSC, PP)
Vots en contra: 3 (NOPP)
Abstencions: 4 (CiU, ICV)
Per tant i,
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 d’abril de 2012 va acordar iniciar el
procediment per cobrir els càrrecs de jutge de pau titular i jutge de pau substitut, mitjançant
convocatòria pública perquè totes les persones que puguin estar interessades i reuneixin els
requisits necessaris es presentin com elegibles.
Atès que l’esmentada convocatòria va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 21 de maig de 2012 i en el termini establert s’han presentat quatre sol·licituds
Atès que la Comissió Informativa, una vegada valorats els mèrits de cadascun dels
candidats presentats, va acordar proposar al Ple com a jutge titular al senyor Tomàs
Espinasa Vila, i com a jutge substitut al senyor Miquel Molina Miras, i això bàsicament pel fet
de valorar la seva experiència, ja demostrada en l’exercici del càrrec.
Considerant alhora que la resta de candidats que s’han presentat al procés reuneixen també
les condicions necessàries per a desenvolupar càrrecs d’aquesta naturalesa, circumstància
aquesta que serà objecte de consideració per part de l’Ajuntament quant a la implantació de
futures provisions.
Atès el que disposa de l’article 99 al 103 de la Llei orgànica del poder Judicial i el Reglament
de jutges de pau sobre el procediment per cobrir les vacants que es produeixin.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Elegir per al càrrec de jutge de pau titular al senyor Tomàs Espinasa Vila.
2. Elegir per al càrrec de jutge de pau substitut al senyor Miquel Molina Miras .
3. Fer arribar al senyor Ambròs Martorell Mompart i a la senyora Gloria Mollar López
l’agraïment i el reconeixement per la predisposició a treballar per al municipi.
4. Trametre el present acord al jutge de Primera Instància i Instrucció de Mollet del Vallès,
per tal que l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Mocions
8. Moció en defensa de les polítiques locals d'ocupació davant la retallada dels
pressupostos generals de l'Estat en matèria de polítiques d'ocupació
Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció presentada, i les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, CIU, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (PP)
Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA la moció següent:
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MOCIÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE PARETS DEL VALLÈS EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES LOCALS D’OCUPACIÓ
DAVANT LA RETALLADA DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT EN
MATÈRIA DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
Davant una situació macroeconòmica que preveu més de 5,5 milions d’aturats -a Catalunya,
a març de 2012, tenim 638.247 persones aturades i una caiguda de l'activitat econòmica
molt acusada- el govern del Partit Popular redueix en els seus pressupostos generals de
l’estat en més de 1.500 M d’euros els programes de polítiques actives d’Ocupació.
Volem posar de manifest que els Ajuntaments han destinat molts esforços a desenvolupar
polítiques actives d’ocupació. Perquè són considerades polítiques prioritàries per la
ciutadania i perquè els ens locals han pogut comptar amb un finançament sostingut en
aportacions de l’Estat i la Generalitat, en el cas de Catalunya, per executar aquest tipus de
polítiques. És cert, que en ocasions el nivell de competències ha estat molt alt i el nivell de
finançament molt baix per la qual cosa els Ajuntaments han hagut de cofinançar part de les
accions. Malgrat tot fins ara s’han pogut desenvolupar i cobrir en major o menor mesura la
demanda d’aquest tipus d’actuacions.
Darrerament ja s’estan començant a viure situacions especialment difícils per la reducció del
número de convocatòries de la Generalitat per optar a la gestió de programes que permetin
desenvolupar una oferta de serveis ajustada a les necessitats de cada territori. Unes
convocatòries que a més han anat acompanyades en l’últim període d’un descens de la
seva dotació econòmica amb la qual cosa els Ajuntaments i per extensió la ciutadania està
patint les conseqüències.
D’aquesta manera, pels Ajuntaments es planteja un panorama complicat i, fins i tot,
desolador per poder emparar determinats drets i continuar prestant segons quins serveis
locals.
En resum, el projecte de pressupostos de l'Estat per el 2012 i també el Real Decret Llei
3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral, desmantella
el conjunt dels serveis per l'ocupació, precisament quan l’atur és més elevat i més falta fa, i
aposta per la recentralització a escala estatal de les polítiques d'ocupació. I tot això passa
amb un servei d’ocupació paralitzat des de fa un any i mig.
Davant aquests fets i les greus conseqüències que poden tenir en el conjunt de persones
aturades i empreses de la nostra població,
El Ple de l'Ajuntament per MAJORIA, ACORDA:
1. Instar al Govern de l'Estat a mantenir els pressupostos sense retallada en matèria de
polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació
2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar i consolidar les competències
de la Generalitat en matèria d'ocupació, formació i autoritat laboral.
•

Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la població
activa de Catalunya.

•

Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos Generals de l’Estat
per 2012 en matèria de polítiques actives d’ocupació, recuperant els recursos
retallats i augmentant, si fos necessari, el cofinançament per part de la Generalitat
de Catalunya.

•

Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents implicats per
establir les prioritats de les polítiques d'ocupació davant l'amenaça de les retallades.

3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a prioritzar en la seva agenda les
polítiques actives d’ocupació i formació davant altres despeses públiques, revisant en
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profunditat les polítiques d'ocupació, els dispositius i la xarxa per abordar-les, comptant amb
la llarga i exitosa experiència dels Ajuntaments de Catalunya i de les entitats Tercer Sector
Social.
4. Traslladar aquests acords al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la Conselleria
d'Empresa i Ocupació i als grups del Parlament de Catalunya.
9. Moció relativa a la renda mínima d'inserció
Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció presentada.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup s'absté perquè
sap que estan redactant una nova llei pel PIRME, per tant fins que no vegi els resultats finals
s'abstindrà.
La resta de grups vota a favor, per tant les votacions són les següents:
Vots a favor: 13 (PSC, NOPP, PP, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (CiU)
Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA la moció següent:
MOCIÓ QUE FORMULA L’AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE PARETS DEL VALLÈS AL PLE
DE L’AJUNTAMENT SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ.
La reformes de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha comportat
un augment considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i per tant no
disposen de cap prestació o subsidi per viure.
L’agreujament de la crisi econòmica i la manca d’eficiència de la Generalitat en resoldre els
expedients de sol·licituds de la Renda Mínima també està comportant un augment de les
persones sense recursos.
Aquests fet han comportat un augment de les demandes d’ajuts als ajuntaments i a les
entitats socials, ajuts que difícilment poden negar-se perquè són per cobrir les necessitats
més bàsiques de subsistència.
La revisió dels expedients al mes d’agost va provocar una situació de desgavell i de caos. Va
posar en evidència la manca de coordinació en la gestió de la Renda Mínima per part dels
Departaments de Benestar i Família i del Departament d’ocupació i, el que és més greu, la
manca de confiança en els professionals dels serveis socials dels ajuntaments i de les
entitats socials que participen en el programa.
Aquesta manca de confiança ha comportat un increment de la feina dels professionals de
serveis socials bàsics i una despesa extraordinària als pressupost municipals.
El Ple de l'Ajuntament per MAJORIA, ACORDA:
1. Instar al Govern de la Generalitat a:
a) Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les necessitats
derivades del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al Document de
propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya.
b) Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i l’establiment de
canals de informació i comunicació permanent entre el Govern de la Generalitat i les
administracions locals, com a única alternativa per garantir un aplicatiu de la reforma
de la RMI eficaç i eficient, i evitar la generació de situacions de caos i alarma social.
c) Davant la manca d’informació als sol·licitants i donat el col·lapse que pateixen els
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expedients de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar als sol·licitants, a més de la
resolució del seu expedient, la causa de l’endarreriment del mateix en el termini de
tres mesos.
d) Compensar als ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan destinant a
donar resposta a les situacions d’emergència social, com ajuts per deutes de lloguer,
ajuts de pagament de subministrament bàsics com llum i aigua, ajuts per evitar
desnonaments, ajuts per alimentació enter altres, produïdes als municipis, com a
conseqüència dels canvis legislatius, de les irregularitats i deficiències dels últims
canvis de models de cobrament i de control dels PIRMIS i del col·lapse dels
expedients des del maig de 20111.
e) Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics
f)

Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i desenvolupament
immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral alternatives, adreçades al
conjunt de persones que s’han quedat excloses en el seu accés a la RMI per
l’aplicació del nou decret, tenint en compte que els ajuntaments no poden assumir les
noves demandes socials provocades per aquest fet.

g) En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials
dificultats d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga durada, que
davant les restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, n’han estat exclosos,
presentar un programa de plans extraordinaris d’ocupació local i per entitats sense
afany de lucre que garanteixi com a mínim els mateixos contractes atorgats l’any
2010 i a incentivar la contractació d’aquestes persones a les empreses d’inserció.
2. Informar a tots els sol·licitants de la prestació del dret que tenen d’Interposar un recurs
d’alçada si es produeix la desestimació de la sol·licitud per silenci negatiu així com de la
forma i terminis per fer-ho.
3. Notificar l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al Departament de
Benestar Social i Família, a la Mesa del Parlament i el grups presents al Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes.
10. Moció relativa a la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per
a garantir la sostenibilitat del sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat de les
seves prestacions
Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció presentada.
El NOPP i ICV voten a favor.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i vota a favor. Afegeix que CiU portarà
al constitucional el Decret perquè envaeix les competències transferides.
El PP vota en contra.
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, ACORDA la moció següent:
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MOCIÓ QUE FORMULA L’AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE PARETS DEL VALLÈS AL PLE
DE L’AJUNTAMENT PER A SOL·LICITAR LA DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI
16/2012 DE MESURES URGENTS PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DEL
SISTEMA DE SALUT I MILLORAR LA QUALITAT I LA SEGURETAT DE LES SEVES
PRESTACIONS I A L'EMPARA D'ALLÒ ESTABLERT PER LA LLEI 7/1985 DE 2 D'ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL I EL REIAL DECRET 2568/1986 DE
29 DE NOVEMBRE, PEL QUE S'APROVA EL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ,
FUNCIONAMENT Y RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, ARTICLE 97.3
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Sistema Nacional de Salut creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, impulsada pel
ministre Ernest Lluch, és una conquesta del conjunt de la societat espanyola.
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu desenvolupament en els
principis de universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront les desigualtats en salut,
havent aconseguit avenços sanitaris de gran magnitud que ha situat la sanitat espanyola i
catalana entre les primeres del món desenvolupat.
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic, radica en el seu
caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats Autònomes
desenvolupar serveis de salut que han donat resposta de manera satisfactòria a les
necessitats sanitàries de la població.
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i sense la seva
implicació i involucració amb els objectius sanitaris no hagués estat possible assolir els
nivells de qualitat existents durant aquests anys.
Alhora moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit municipal un espai
de col·laboració i de cooperació institucional amb les autoritats sanitàries en activitats i
iniciatives de diversa índole, que van des de la construcció i manteniment de centres
sanitaris, a la col·laboració i impuls en programes preventius, assistencials o de promoció de
la salut.
Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que han permès
avançar en relació a la salut dels ciutadans i ciutadanes, que
han apreciat el
desenvolupament del sistema i la seva capacitat per a donar resposta a les necessitats
sociosanitàries de la població; de fet la sanitat publica ha estat tradicionalment el servei
públic millor valorat per la ciutadania.
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica, ha
recomanat l 'adopció de mesures de control de la despesa i d'austeritat que permetin
contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra sanitat publica.
Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les comunitats autònomes,
un seguit de mesures que van permetre rebaixar de manera important la despesa sanitària
en àmbits que no van afectar ni a la qualitat de les prestacions ni als drets de la ciutadania.
Van ser mesures de control de la despesa farmacèutica, mesures de gestió centralitzada de
compres, mesures de coordinació institucional y d’altres que van permetre assegurar
austeritat sense afectar drets ni qualitat.
No obstant, l’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència la pèrdua de
la confiança de la població sobre la sanitat pública i l’aparició de la sanitat com a problema
que preocupa a la ciutadania
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar que la sanitat
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espanyola no es sostenible i planteja una reforma del sistema de salut que toca elements
essencials del model a l’acabar amb la universalització de la sanitat per raons de ciutadania i
substituir-ho per un model d'assegurament lligat a la seguretat social. Un model en el que
qui no estigui inclòs tindrà que demostrar que no disposa d’ingressos suficients per adquirir
la condició d’assegurat.
La sanitat deixa de ser publica, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es converteix en
una sanitat només pels assegurats i la beneficència.
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament similar al
vigent als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació de la llei general de
sanitat de 1986. Es torna a una situació similar al sistema insolidari que existia als anys 70.
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres complementàries
obre la porta al copagament de moltes prestacions per les quals fins ara no s’havia de
pagar.
Per primera vegada els pensionistes hauran de pagar per les medicines que precisen un
10% dels medicaments que els recepti el metge i que les persones en actiu paguin també,
almenys, un 25% més del que paguen ara.
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no urgent, ara tindran
que pagar. I així s’obre la porta a nous copagaments sanitaris amb el canvi normatiu que el
Govern ha realitzant publicant el Real Decret Llei 16/2012, que suposa un autèntic desgavell
aprovat unilateralment sense diàleg ni consens.
D’altra banda el Govern de Catalunya ja es va avançar a implantar noves mesures de
copagament farmacèutic, és el cas de l’euro per recepta, que penalitza als ciutadans de
Catalunya pel sol fet de ser-ho, provocant una sobrecàrrega i discriminació en relació als
ciutadans de la resta d’Espanya.
El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, sense minvar
la qualitat i sense implantar el copagament sanitari. Una sanitat pública de qualitat es un bé
irrenunciable i una política fonamental per a l’equitat i la cohesió.
Per l'exposat el Ple de l'Ajuntament per MAJORIA, ACORDA:
1. L’Ajuntament de Parets del Vallès sol·licita la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de
mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i seguretat de les seves prestacions.
2. Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, Comunitats
Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti garantir la sostenibilitat del
Sistema de Salut mantenint els principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986.
3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l’euro per recepta, per injust,
discriminatori i per generar més desigualtats en la població catalana.
11. Moció relativa a les retallades d'educació aprovades pel govern de l'Estat
Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció presentada i les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, CiU, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (PP)
Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA la moció següent:
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MOCIÓ QUE FORMULA L’AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE PARETS DEL VALLÈS AL PLE
DE L’AJUNTAMENT EN CONTRA LES RETALLADES D’EDUCACIÓ APROVADES PEL
GOVERN DE L’ESTAT
El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei, el passat 20 d’abril de 2012, un
conjunt de mesures que afecten a l’educació –especialment al sistema públic d’educació- i
que suposaran una retallada de 3.000 milions d’euros per curs escolar.
D’entre les diferents mesures aprovades, hi ha que afecten a aspectes normatius de
caràcter bàsic, com ara l’increment d’un 20% de les ràtios d’alumnes per aula, la possibilitat
que els instituts ofereixin solament una modalitat de Batxillerat o la congelació de l’
increment d’hores en els currículums dels Cicles formatius de FP.
D’altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les autonomies, com
ara no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no incloure nous
conceptes retributius a les nòmines del professorat o l’ increment d’hores lectives del
professorat (25 hores lectives a primària i 20 hores lectives a secundària).
En l’esmentat Reial Decret-Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per promoure l’ús
de les noves tecnologies a l’aula, i el programa de cooperació amb les CCAA i els
Ajuntaments per promoure places escolars d’escoles bressol.
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment del preu de les
taxes universitàries, que pot significar un augment de fins el 66%.
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat Reial DecretLlei, que afecten l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes educatives, des de la primera
infància, fins a la universitat, així com la qualitat del sistema educatiu, sobre tot públic, a la
seva equitat i igualtat d’oportunitats.
Per l'exposat el Ple de l'Ajuntament per MAJORIA, ACORDA:
1. Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i formació dels nostres
joves, tornant a nivells de funcionament i organització del sistema educatiu d’abans de la
LOGSE (1990)
2. Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l’estat de les
autonomies i fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
3. Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en tant que
envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya, i així mantenir la qualitat de
l’educació necessària amb criteris d’equitat i justícia social.
4. Traslladar aquest acord al Consell escolar municipal, als centres educatius i AMPAS de
Parets del Vallès, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
12. Moció relativa a la supressió de diversos peatges
Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció presentada, i tots els grups voten a favor.
Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA la moció següent:
MOCIÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE NOVA OPCIÓ PER PARETS AL PLE
DE L’AJUNTAMENT RELATIVA A LA SUPRESSIÓ DE DIVERSOS PEATGES
Els peatges a Catalunya constitueixen una càrrega important per als usuaris, a diferència
d'altres autonomies que tenen infraestructures sense peatges. Aquí fa anys que paguem i
vinguis d'on vinguis, per accedir a Barcelona, et trobes amb peatges.
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Els peatges de les autopistes de l'Estat s'hi ha de sumar els peatges que també ha introduït
la Generalitat, donant continuïtat al fet d'haver de pagar per gran part de la xarxa viària que
en altres indrets es paga a compte dels impostos generals.
No és de rebut que a data d'avui a l'Autopista A-7 i l'A-2 encara es paguin peatges quan fa
anys que estan amortitzades.
El peatge de la Llagosta és una fàbrica de fer diners, no hi deu haver res més a tot l'Estat
que sigui tan rendible com aquest punt de peatge.
Alguns ciutadans estan dient prou a aquest espoli i des de fa uns dies hi ha una campanaya
iniciada negant-se a pagar peatges, és se'ns dubta una mostra del cansament de la
ciutadania que diu prou a una situació injusta, es miri per on es miri.
Caldria que es donés una resposta per part de l'Administració a aquesta inquietud ciutadana.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Instar al govern de l'Estat a suprimir els peatges de l'A-7 i el peatge de l'A-2, en especial
els que estan més propers a Barcelona.
2. Instar al govern a suprimir el peatge de la Llagosta, perquè és un accés a Barcelona i
perquè està amortitzat sobradament.
13. Moció relativa al desdoblament de la línia de tren Barcelona Puigcerdà
Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció presentada, i tots els grups voten a favor.
Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA la moció següent:
MOCIÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE NOVA OPCIÓ PER PARETS AL PLE
DE L’AJUNTAMENT RELATIVA AL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA DE TREN
BARCELONA PUIGCERDÀ
Els pressupostos de l'Estat una vegada més deixen la línia de tren de Barcelona Puigcerdà
sense cap partida pressupostària per aquest 2012.
Aquesta línia és des de fa molts anys una prioritat poder desdoblar-la almenys fins a
Granollers i també fins a Vic.
És inadmissible que es contemplin altres inversions en infraestructures i que aquesta hagi
caigut de les previsions, quan la necessitat de fer aquestes obres és total i inajornable, fins i
tot, des del punt de vista de seguretat.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Manifestar la nostra disconformitat amb que els pressupostos de l'Estat, una vegada més,
no incloguin el desdoblament de la línia de tren Barcelona Puigcerdà.
2. Demanar al govern de l'Estat que modifiqui el pressupost del 2012, en el sentit d'incloure
aquesta obra, encara que sigui en diverses anualitats.
3. Traslladar aquest acord al Ministeri de Foment, i als altres pobles afectats pel
desdoblament, per al seu coneixement i per si volen prendre acords similars.
14. Moció en defensa de les escoles bressol municipals
Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció presentada, i tots els grups voten a favor.
Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA la moció següent:
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MOCIÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE L’AJUNTAMENT DE
PARETS DEL VALLÈS EN DEFENSA DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Atès que des de fa anys aquest Ajuntament ha fet una opció ferma per la creació d’una
xarxa d’escoles bressols municipals com elements importants en l’oferta educativa de la
ciutat, demandada per la pròpia ciutadania.
Atès que la tasca realitzada per les escoles bressols s’ha demostrat enormement valuosa no
tant sols per l’èxit escolar dels infants si no també com elements fonamentals per la cohesió
social al nostre municipi.
Atès l’ incompliment per part del Departament d’Ensenyament dels acords signats amb les
entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis).
Atès que aquests incompliments s’han concretat en la reducció de les aportacions per part
de la Generalitat, així com la no convocatòria de beques pel present curs.
Atès el qüestionament públic realitzat per la Consellera d’Ensenyament, Sra Irene Rigau de
la viabilitat d’aquests serveis així com de la gestió realitzada dels mateixos pels ajuntaments.
Atès l’anunci fet per la Consellera Rigau de reduir l’aportació que fan a les escoles bressol a
875€ i que les famílies assumeixin el 50% del cost de la plaça a la llar d’infants municipals.
Atès la comunicació realitzada per la Generalitat de posposar sense data el pagament de la
seva aportació a aquests centres municipals corresponent al curs 2010-2011
Atès que totes aquestes mesures estan provocant un dèficit econòmic i seriosos problemes
de tresoreria a l’Ajuntament, la dificultat de l’accés a aquests serveis a les famílies més
necessitades i en darrer terme el qüestionament de la viabilitat econòmica d’aquests
centres, i per tant del model pactat i actualment vigent a partir de la Llei 18/2003, de 4 de
juliol, de suport a les famílies i la que es deriva de la ILP presentada i concretada en la Llei
5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat i de la Llei 12/2009, del 10 de
juliol, d’educació (LEC).
Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a prioritat
política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint
en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i la importància que tothom hi pugui accedir.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Instar al reconeixement institucional de la qualitat del serveis i la bona gestió realitzada a
través dels centres de titularitat municipal i d’absoluta transparència i rendiment de comptes
fets en cada exercici econòmic al propi Departament d’Ensenyament.
2. Instar al Departament d’Ensenyament el manteniment de l’actual model de col·laboració
institucional en l’àmbit dels centres educatius municipals definits en la Llei 12/2009, del 10
de juliol, d’educació (LEC) i en la Llei del Parlament 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars
d'infants de qualitat, aprovada per unanimitat.
3. Instar al Departament d’Ensenyament que asseguri el finançament dels centres educatius
municipals amb el manteniment dels mòduls d’aportació signats per tal de fer viable i
sostenible la xarxa pública d’escoles bressol.
4. Instar al Departament d’Ensenyament que concreti la partida i obri la convocatòria de
beques per les escoles bressol que garanteixi l’accés a aquests serveis educatius de les
persones amb majors dificultats econòmiques
5. Instar al Departament d’Ensenyament l’elaboració d’un calendari pel que fa als pagaments
del curs 2011-2012, escoltada la comissió mixta.
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6. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a les escoles bressol municipals de la ciutat i les corresponents
associacions de pares i mares.
15. Moció relativa al manteniment de les polítiques d'inserció laboral del govern de la
Generalitat, en especial als centres especials de treball i els serveis d'inserció laboral
Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció presentada, i tots els grups voten a favor.
El portaveu de CiU, el senyor Martín, afegeix que en respecte al segon acord ha de dir que
el seu grup sap que s'està treballant en aquest sentit perquè això sigui així i agraeix al
secretari la lectura de les vuit mocions
Per tant, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA la moció següent:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA A L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL
VALLÈS PER TAL MANTENIR LES POLÍTIQUES D’INSERCIÓ LABORAL DEL GOVERN
DE LA GENERALITAT, EN ESPECIAL ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I ELS
SERVEIS D’INSERCIÓ LABORAL
Atès que la reducció en polítiques actives d’ocupació del Govern estatal prevista en els
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012 i l’anunci del Servei d’Ocupació de Catalunya
que aquest 2012 no sortirà cap convocatòria de programes de foment de l’ocupació estan
portant als centres especials de treball i als serveis d’inserció laboral de persones amb
discapacitat a un situació extrema que comportarà la fallida d’entitats, nous acomiadaments i
la desatenció de les persones usuàries.
Atès que segons dades de la Taula del Tercer Sector, tindran un impacte gravíssim:34.124
persones usuàries quedaran desateses, 11.897 persones usuàries deixaran de ser inserits al
mercat de treball, 2.510 treballadors amb discapacitat i/o trastorn mental de centres
especials de treball seran acomiadats, 900 professionals de les entitats socials seran
acomiadats i 22 entitats faran fallida o es veuran abocades a tancar.
Atès que les entitats representatives de les persones amb discapacitat intel·lectual i el
trastorn mental, DINCAT i AMMFEINA, denuncien que la partida destinada a la inserció
laboral a Catalunya s’ha reduït un 56% respecte l’any 2011, que s’elimina la discriminació
positiva cap a les persones amb especial dificultat d’inserció i que no es garanteix el
finançament del 50% de l’SMI als CETs. També perillen les entitats que ofereixen treball amb
suport.
Atès que aquesta situació incompleix diversos acords del Parlament de Catalunya sobre la
matèria, el darrer l’acord pressupostari entre Convergència i Unió i el Partit Popular on es
garantia el 75% de l’SMI per als CETs sense ànim de lucre.
Atès que les entitats representatives de les persones amb discapacitat física, la Federació
ECOM ja ha anunciat el tancament dels serveis d’integració laboral de persones amb
discapacitat que en un moment com l’actual, en què aquests serveis tenen més sentit de
mai.
Atès que aquest ajuntament vol mantenir el seu compromís en les polítiques d’integració
laboral amb les persones amb especial dificultat d’inserció laboral i amb la tasca positiva en
el foment de l’ocupació amb persones discapacitades que han vingut realitzant els centres
especials de treball i a les entitats sense ànim de lucre.
Ateses les greus conseqüències que aquestes retallades ocasionaran als serveis laborals
d’atenció a persones amb discapacitat, no només des de l’òptica de la inserció laboral, sinó
també des del punt de vista de la salut.
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Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Instar al Govern de la Generalitat per fer efectiu el compromís adquirit pel Parlament de
Catalunya de garantir el 75% de l’SMI per als CET sense ànim de lucre que atenen persones
amb disfuncions d’especial dificultat.
2. Reclamar al Govern de la Generalitat que garanteixi a través d’una partida extraordinària
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2012 la continuïtat dels
serveis d’integració laboral de persones amb discapacitat.
3. Exigir al Govern de l’Estat que en els pressupostos generals on deixa sense recursos
ajuntaments, entitats supramunicipals, entitats del Tercer Sector, entitats de suport laboral a
discapacitats, que modifiqui els pressupostos i faci arribar la partida necessària per poder
realitzar les polítiques actives d’ocupació que Catalunya necessita.
4. Traslladar aquest acord al Departament d’Empresa i ocupació de la Generalitat de
Catalunya, al Ministeri de Treball del Govern de l’Estat, als diversos grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Taula del Tercer Sector, a les entitats DINCAT, AMMFEINA, a
la Federació ECOM i als Centres especials de treball i a les entitats sense ànim de lucre
dedicades a la integració laboral al nostre municipi.
16. Precs i preguntes
16.1. Prèvia la vènia pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i explica que la
situació actual del riu Tenes és de molta brutícia i vegetació i es troba en una situació molt
problemàtica, per això prega que es redacti un projecte global de neteja i de recuperació del
riu i en paral·lel amb un pla d'ocupació continu, perquè podria donar feina a persones
bastant fixes, en el sentit que és imprescindible procedir a la neteja del riu. El prec és doble
perquè el projecte i el pla d'ocupació hauria de ser a llarg termini i per fases. Primer, la
retirada de sòlids i després de vegetació invasora, també retirar l'acumulació de graves i
sorra i dels arbres que han nascut a la llera del riu i després el condicionament de tot
l'entorn.
És molt important perquè convé recuperar el riu per moltes raons. Una de fonamental és per
seguretat, ja que el riu pot desbordar-se si es produeixen pluges fortes; i en segon lloc,
perquè hauria de ser una aposta per viure de cara al riu, ja que és un dels espais verds més
gran que hi ha al poble, després de Gallecs.
Per l'exposat demana que amb calma es redacti un projecte global de manteniment del riu i
que es vinculi a un pla d'ocupació. Aquest és un primer prec, i un segon prec, és que de cara
a la tardor es faci una actuació urgent de retirada d'arbres de la llera del riu, perquè si es
produeixen pluges fortes hi hauria problemes, ja que fa molts i molts anys que no es porta a
terme cap mena d'actuació en el riu. El NOPP alerta en certa manera de la perillositat que
comportarien unes riades fortes a la tardor.
La senyora Martí reitera que el prec és doble. Un a llarg termini i un altre en el sentit d'una
certa urgència de cara a la tardor.
16.2. La senyora Martí indica que han vist que hi ha algunes persones del pla d'ocupació,
que porten unes armilles que posen precisament això “pla d'ocupació” i algunes persones
del poble han manifestat certa preocupació i pregunten per què es marca a les persones
amb un senyal de pla d'ocupació o del que sigui. Pregunta per quina raó s'ha fet això i prega
que es deixi de fer, d'acord amb les apreciacions de diversos veïns, ja que no sembla gaire
encertat el fet que algunes persones portin una marca d'estar en un pla d'ocupació. Creu
que no cal aquest senyal extern.
16.3. La senyora Martí manifesta que han vist que alguns dies surten a escombrar la
màquina d'escombrar i el maquinista i prou, i no hi ha cap peó que l'acompanyi, per tant fa
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una certa feina d'exhibició, perquè feina real no en fa, ja que una màquina d'escombrar sinó
s'acompanya d'un o dos o tres, fins i tot, almenys un peó, no té raó de ser la seva passejada
pel carrer, perquè no recull res. Pregunta per què passa això i prega que s'adoptin les
mesures corresponents, ja que la programació preveu que la màquina d'escombrar vagi
acompanyada d'un peó a peu com a mínim.
16.4. La senyora Martí pregunta per quina raó s'han destinat persones del pla d'ocupació a
neteja viària. Aquest fet pot provocar una certa confusió, perquè el servei de neteja viària es
va adjudicar a una empresa i és aquesta empresa la que ha de respondre de la neteja viària,
per tant aquesta mena de barreja entre un pla d'ocupació que es diu de neteja viària no
s'entén gaire. Si fos la neteja viària del riu Tenes, de la riera Seca, o de zones periurbanes,
estaria bé, però els han vist en zones que corresponen al servei adjudicat, per això al NOPP
no li sembla gaire encertat aquest paral·lelisme, que pot crear confusió. Pregunta per què
s'ha fet això.
16.5. La senyora Martí explica que la Junta de Govern va adjudicar unes obres de la
residència d'avis a l'empresa Fanlo per més de 20.000 €, unes obres de condicionament de
mesures de seguretat. Pregunta per quina raó es va efectuar la recepció d'obres de l'obra,
sense que es complissin les mesures. Pregunta per què amb posterioritat a la recepció
d'obres s'ha realitzat una adjudicació d'un tema que en principi l'obra hauria d'haver garantit
i complert. Altra qüestió són d'altres adjudicacions de senyalització que s'han portat a terme,
que evidentment no ha d'estar inclosa en l'obra, però tot el que són mesures de seguretat
havien d'haver estat incloses i el NOPP no entén l'adjudicació, que a més és d'un import
bastant elevat, per això pregunta per les raons que han portat a l'esmentada adjudicació.
16.6. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i explica que el dia 16 de juliol es
va publicar un anunci al Diari Oficial de la Generalitat, en què s'aprovaven les bases i la
convocatòria per cobrir una plaça de tècnic mitjà de Serveis Socials. La convocatòria està
inclosa a l'oferta pública d'ocupació de 2011. CiU té entès que es va realitzar una modificació
al març de 2012, inclosa en l'oferta pública de 2011, ja que en aquest any 2012 no es poden
fer ofertes públiques d'ocupació.
En l'oferta pública d'ocupació no es poden ofertar més d'un 10% d'ocupació de reposició
d'efectius. En l'oferta pública d'ocupació hi havia 7 o 8 persones, i amb aquesta persona hi
haurien 9. Si això no ho han entès malament, vol dir que si es jubilen, prejubilen o marxen
90 persones de l'Ajuntament, podrien entrar aquestes persones. Prega que si això no és així
que li aclareixin.
El dubte que li sorgeix a CiU en aquesta convocatòria és que ara que ve l'estiu i el bon
temps i tots pensen més en vacances que en altres temes, hi ha una convocatòria que
veient una mica les bases, sembla una mica que ja té un nom, i ho diu sense que es
malinterpretin les paraules, però és que en el moment que es dóna una puntuació màxima
de 10 punts, sobre aquesta puntuació màxima es donen fins a 6 punts a persones que
tinguin experiència realitzant les funcions assignades al lloc de treball dins de la mateixa
administració, de la corporació convocant, llavors resulta que si hi ha una persona que té el
mateix lloc de feina en un altre ajuntament, administració pública o empresa privada ha de
treballar el doble per aconseguir els mateixos punts i en tot cas tindrà la meitat dels punts.
Aquest fet crida l'atenció.
CiU entén que quan es fa un procés de funcionarització per accedir a l'Administració Pública
tothom ha de tenir els mateixos drets. Sempre es defensa que si es convoquen o liciten
contractes es donin a empreses de Parets, però en aquest cas d'un funcionari de
l'Administració Pública s'ha de regir pels conceptes d'igualtat, equanimitat, etc.
El senyor Martín continua exposant que si hi ha una persona, ho volia dir en clau d'humor,
però no ho farà per respecte, que té màsters, postgraus o un doctorat, només se li dóna 1
punt, a més a més de complir amb l'experiència requerida, els cursos o títols, etc. A més té
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un màster o un postgrau o un doctorat i només obté 1 punt i després per un títol o un
diploma se li dóna un màxim de 3 punts. Aquest fet no s'acaba d'entendre i genera dubtes,
per això CiU ho comenta.
16.7. El senyor Martín explica que hi ha un Decret del govern espanyol de 28 de juny, que
diu que els treballadors públics han de treballar 37,30 h setmanals. Això vol dir que són 2,30
h més per setmana, per treballador i per setmana, a l'Ajuntament de Parets es parlaria de
254 persones, que representa un increment molt gran d'hores més a treballar. Pregunta si
això ja s'està fent a l'Ajuntament de Parets del Vallès, si es té pensat fer-ho i com. Aquí es
parla d'un tema més important del que sembla, perquè 2,30 h setmanals per 250
treballadors, aproximadament de l'Ajuntament, surten moltes hores i tenint en compte que es
tracta del capítol I de sous de l'Ajuntament que representa més del 50% o 51% del
pressupost de la corporació és un tema prou important.
16.8. El senyor Martín indica que hi ha un acord de la Generalitat que diu que es redueixen
els dies propis de treballadors públics i passen de 9 a 6 dies. Una mica en la línia de la
pregunta anterior, pregunta si l'acord s'està aplicant, sinó és així pregunta si l'Ajuntament té
intenció de fer-ho o quan. Pregunta si l'Ajuntament ha valorat econòmicament l'anul·lació de
la paga de Nadal, en cas de fer-la.
16.9. El senyor Martín manifesta que el dia 22 de juny de 2012 va haver una vaga
d'ensenyament, que segurament no va tenir el mateix ressò que la vaga general del mes de
març, però va ser una vaga al cap i a la fi. Pregunta si aquí al poble es van acollir
treballadors i en cas afirmatiu si va generar estalvi a l'Ajuntament.
16.10. El senyor Martín explica que un veí els ha fet arribar una pregunta, sobre per què les
plantes de les tanques de les cases han d'envair les voreres del carrer. Hi ha filats o tancats
d'habitatges privats i pregunta si es pot fer alguna cosa al respecte. Posa exemples com
l'avinguda d'Espanya, plaça Espanya, passeig de Ronda, Ca n'Oms, Enric Ballera, etc.
16.11. El senyor Martín indica que farà una pregunta que ja ha realitzat diverses vegades en
el Ple i per escrit i fins ara no ha obtingut resposta i creu que és un tema important, com és
el fet de posar el logotip al cotxe polivalent de l'Ajuntament.
Ha vist que s'han logotipat les bicicletes i els cotxes de serveis. Pregunta per què l'esmentat
vehicle no es logotipa.
16.12. Pren la paraula el portaveu d'ICV-EUA, el senyor Folguera, i explica que en principi
no portava cap tema, però en el compte de facebook de gent de Parets hi ha un senyor, del
qual no dirà el nom, que diu el següent: “Volvemos a lo mismo de cada año. En el barrio de
la Linera prohibición de aparcar en sus calles incluso a nosotros los vecinos que tenemos
que aparcar en el culo del mundo, donde vándalos que salen del parque de la Linera
cargados de alcohol nos rompen los espejos retrovisores, nos rayan los coches, nos pintan
las ruedas y juegan al feisbic con los tapacubos. Todos los años lo mismo, pero el
Ayuntamiento no pone remedio ni se hace cargo de los destrozos.”
El senyor Folguera indica que això ja va passar l'any passat, bé passa cada any, i és
reiteratiu. Pensa que està bé comentar aquest problema.
Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i manifesta
que són benvinguts els precs del NOPP sobre la situació actual del riu Tenes, perquè això
vol dir que tots els grups municipals fan palesa aquesta preocupació.
D'altra banda explica que, del pla actual d'ocupació dues persones es dediquen a la neteja i
la tallada d'herbes, tenint en compte que van amb certa cura, perquè el tema de la llera i el
riu és competència de l'ACA, per això l'Ajuntament requereix de tant en tant a l'ACA la seva
obligació de netejar-lo. Repeteix que amb el pla actual i amb el que continuï després
d'aquest, ja que ara hi ha 18 persones i a partir de setembre continuaran, 2 persones es
dediquen especialment al que ha explicat i a part de tallar la gespa, l'herba i els arbustos,
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també recullen de tant en tant algun sac de runes i en algun cas fins i tot alguna rentadora.
Referent a què les persones del pla d'ocupació estan marcades, entén que la senyora Martí
no volia dir això, sinó una altra cosa, ja que no marquen les persones, com si es tractessin
d'altres coses. És cert que en la roba de treball i en l'armilla van creure oportú diferenciar i
posar que es tracta d'un pla d'ocupació local i més tenint en compte que no hi ha plans
d'ocupació de la Generalitat durant aquest any. Creuen que és igual que les persones que
treballen per a alguna empresa o com els de la neteja que porten una identificació de
l'empresa, l'Ajuntament va creure convenient posar que es tracta d'un pla d'ocupació, fet que
no fa ni de més ni de menys a les persones i en canvi, algunes que no pensen que marquen
les persones, com a mínim diferencien a aquestes persones de les altres, que com la
senyora Martí ha dit, tenen i fan la feina com potser l'empresa que té l'adjudicació i la
concessió de la neteja viària.
Pel que fa a la màquina d'escombrar, que només va el maquinista, pren nota del tema a fi
que es revisi, perquè ha d'anar el maquinista i un peó. Com a mínim van dues persones.
Una que va amb el bufador per treure les fulles i el que hi ha a les voreres per acostar-les al
carrer i que la màquina les reculli i altres que en lloc del bufador porten la perxa. Agraeix que
s'informi d'aquestes qüestions, ja que s'infringeix l'acord i l'obligació que té l'empresa.
Afegeix que hi ha una persona que de tant en tant fa el seguiment i normalment van dues
persones, el maquinista i un peó caminant.
El senyor Juzgado explica que respecte a per què es destinen diverses persones a la neteja
viària, ha de dir que l'Ajuntament ha cregut molt interessant reforçar en algun lloc la neteja
viària amb els plans d'ocupació. No es dupliquen les tasques que realitza l'empresa Urbaser
en alguns llocs, sobretot en aquells que són de neteja manual enlloc de màquina.
L'Ajuntament pretén mantenir un estat més acurat dels carrers.
Quant a l'adjudicació d'obres de la residència a l'empresa Fanlo, explica que es tracta d'uns
requeriments dels bombers en temes de seguretat, ja que ha canviat bastant la legislació
des que es va iniciar l'obra fins ara. Requeriments que abans no se sol·licitaven i ara la nova
legislació demana la seva adequació en alguns temes de seguretat. Reitera que
principalment són requeriments dels bombers en la última inspecció, a fi que la Generalitat
registri la residència com a centre.
Pren la paraula la presidència i manifesta que com molt bé ha dit el regidor sobre el riu
Tenes, explica que no s'ha de confeccionar cap projecte de recuperació, ni de manteniment,
ni d'inversió, perquè el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs té tots els projectes, de
diferents exercicis, alguns del 2007, 2008, 2010. Precisament el del Tenes igual que el del
Congost, Mogent i riera de Caldes són els últims que s'han aprovat i marquen de manera
molt detallada en un projecte bàsic i executiu, quines podrien ser les seves inversions i
l'Ajuntament ja ha demanat, com a un dels ens consorciats, ajudes pel pla de suport, de
recuperació dels entorns fluvials del riu Tenes.
Per complementar també la informació comentada pel regidor sobre la residència, explica
que en les últimes obres de la residència, no és només que canviï la normativa, sinó que hi
ha hagut unes directives dels bombers, que són apreciacions en normatives que han canviat
en les últimes setmanes, és a dir que són diferents canvis de normatives que han requerit i
han fet alguna apreciació de canvi sobre la proposta, ja que hi havia una adaptació a la nova
normativa i sinó no haguessin obtingut el codi de llicència, perquè la residència i centre de
dia entri en funcionament.
Referent al que ha comentat el portaveu de CiU sobre el procés de l'oferta pública d'un
tècnic mitjà de Serveis Socials, explica que hi ha uns casos d'excepcionalitat i tal com va
especificava el Decret, no es pot treure oferta pública ni al 2012, ni al 2013, però sí l'oferta
creada en exercicis anteriors, com han fet en alguns altres pobles, que ara proveeixen les
places de l'oferta pública anterior. Com a cas excepcional i amb l'objectiu d'estabilitzar els
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llocs, que són una prioritat, en aquest cas Serveis Socials. Les polítiques de benestar social
són una prioritat per a l'equip de govern i per això surt una oferta pública.
D'altra banda, algunes de les apreciacions realitzades seria bo tractar-les tècnicament amb
el director de Recursos Humans. S'han fet alguns comentaris sobre funcionarització i no es
tracta de funcionarització, són uns altres tipus de format jurídics administratius, però
qualsevol plec, concurs o bases garanteixen, i des d'aquí sempre ha estat així, les mateixes
possibilitats, sobretot responen als preceptes de mèrit i igualtat perquè tothom en pugui
optar.
Quan s'ha fet esment al tema de les bases, màsters i diplomes, moltes vegades es fa
referència a punts globals. Quan parla per exemple de màsters d'1 punt o 1,5, el concepte
de puntuació és probablement pel màster en qüestió, si és la formació complementària
superior. En canvi en els diplomes, aquí no ho especifica, però els diplomes tenen una
valoració de 0,25, 0,2, 0,1 i fins a un màxim, és com amb els anys d'experiència.
Pel que fa a l'experiència en diferents administracions comentava que no tenen els mateixos
punts, però sí que els tenen perquè la llei marca uns paràmetres per als municipis amb un
mateix volum i amb unes mateixes condicions, i que la puntuació sigui similar quan venen
persones d'administracions locals a optar a la plaça. L'Ajuntament en qualsevol cas
garanteix que qualsevol plaça es farà amb la màxima rigorositat.
La presidència continua exposant que que s'ha de fer una valoració més política respecte als
temes dels decrets, les 37,30 h i la reducció dels dies. Si la pregunta es refereix a si hi estan
d'acord, ha de dir que no estan d'acord en què siguin els treballadors públics els que hagin
de pagar la responsabilitat de la crisi i que l'Administració Local, que és la que no genera
més enllà del 3,4% del dèficit de tot l'Estat sigui la que estigui en el punt de mira.
Creu que s'està fent una injustícia amb les administracions locals, amb els ajuntaments que
són l'administració més propera a la ciutadania i probablement ni regidors, ni alcaldes, ni
treballadors no es poden posar de perfil com ministres i consellers i que tenen el dia a dia
amb el ciutadà, evidentment no hi estan gens d'acord.
Ho aplicaran o no fins que se'ls obligui per llei. L'obligació per llei, està fet el decret i ha
d'entrar en vigor, i l'Ajuntament ha iniciat des de l'Àrea de Recursos Humans la
implementació i la valoració amb el comitè d'empresa, com no podia ser d'una altra manera,
per veure de quina forma ha de ser aquesta aplicació.
En aquest moment no s'ha aplicat i esperen que es derogui aquesta llei i no s'hagi d'aplicar.
En cas que s'hagi d'aplicar, l'Ajuntament de Parets no serà diferent als altres ajuntaments,
que encara que no l'han aplicat i en el moment que s'apliqui serà d'obligat compliment. Això
també fa referència a l'anul·lació de la paga de Nadal. Encara no han fet una valoració de
l'estalvi. En el moment que tinguin l'import se li passarà igual que la referència sobre el dia
de vaga.
Pel que fa a logotipar el cotxe polivalent que utilitza l'Ajuntament, indica que ja es va donar
una resposta en el seu moment, una altra cosa és que aquesta resposta serveixi.
L'oficia d'atenció i diferents organismes van aconsellar que no es logotipessin els diferents
vehicles que s'utilitzen per a càrrecs electes, per un tema de seguretat. Aquesta és la raó
sense anar més enllà i aquesta raó té la mateix vigència ara que en el moment que es va
contestar.
Respecte a l'apreciació efectuada pel portaveu d'ICV-EUA, suposa que el veí al qual s'ha
referit podria ser del carrer Major o Santa Irene. Són alguns carrers que a sol·licitud dels
veïns i de fet avui el regidor de Via Pública abans del Ple ha mantingut una reunió amb
diferents veïns d'aquests dos carrers, que sol·liciten de manera majoritària, que per un tema
de seguretat i tenint en compte l'amplitud dels carrers, que es tanquin durant la Festa Major.
Els mateixos veïns del carrer no hi poden aparcar i ho fan en altres indrets. En qualsevol cas
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en dies de Festa Major ha passat i continuarà passant que uns pocs, molt pocs, fan actes
vandàlics. Aquestes accions s'han de denunciar i tot el que estigui dintre de les seves
possibilitats es farà, però en dies com aquest es veuen més agreujades aquestes situacions
incíviques per consum d'alcohol. Sempre és bo tenir en compte aquestes apreciacions.
Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i referent a
les plantes que envaeixen les voreres, explica que quan l'Ajuntament té constància d'aquest
fet envia un requeriment als propietaris, perquè retallin les plantes i les deixin en un nivell
adequat i que no sobresurtin. També ho fan amb els solars que deixen créixer les herbes
moltíssim. Els requeriments són lents i passa un temps des que l'Administració els requereix
fins que ho fa el propietari ho porta a terme.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que la resposta sobre
logotipar el vehicle, és la primera notícia que té al respecte, mai ha rebut cap resposta i
l'agraeix.
Pel que fa al tema de la plaça del tècnic mitjà de Serveis Socials, volia dir que 5 cursos de 5
hores equivalen igual que un doctorat. Sí que és un màxim fins a 3 punts, però tampoc és
moment de desenvolupar tot l'argumentari, però ha de dir que 5 cursets de 5 hores,
equivalen igual a un màster o a un doctorat.
Respecte al tema de les hores setmanals evidentment tots poden donar la seva opinió, però
CiU només preguntava si es feia o no.
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari accidental

Sergi Mingote Moreno

Enric Acero Casas
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