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

Identificació de la sessió
Sessió número: 3/2011
Caràcter: extraordinari
Data: 14 d'abril de 2011
Horari: de 20 a 20.45 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial
Hi assisteixen:
Joan Seguer Tomàs, alcalde
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor
Susanna Villa Puig, regidora
Amèlia Marquino Tocado, regidora
Ricard March Ascaso, regidor
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor
José Luís Rodríguez González, regidor
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU
Francisco Pulido Sánchez, regidor
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

No hi assisteix
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP

Excusa l’assistència
Raquel García Mesa, regidora
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Ordre del Dia
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Serveis Generals
2. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de data 24 de març de 2011, relatiu al
servei de recollida de residus urbans i neteja viària de gener a març de 2011.
3. Acordar, si escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al conveni marc per a la
implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 de l’Ajuntament i del
Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès.
5. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 1/2011.
Serveis Personals
6. Acordar, si escau, el canvi de nom del CEIP Patronat Pau Vila.
Serveis Territorials
7. Acordar, si escau, l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana del Barri Antic.
8. Acordar, si procedeix, l’aprovació definitiva dels noms dels carrers del Sector de Can
Pepet.
9. Aprovar, si correspon, l'adhesió al conveni marc de col·laboració signat entre l'Agència de
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus de
piles i acumuladors.
10. Moció de la Junta de Portaveus relativa a la commemoració del 80 aniversari de la II
República Espanyola.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
El Ple per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta de la sessió de 10 de març de 2011.
Serveis Generals
2. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern de data 24 de març de 2011, relatiu
al servei de recollida de residus urbans i neteja viària de gener a març de 2011
La presidència dóna compte de l’acord de la Junta de Govern de data 24 de març de 2011,
relatiu al servei de recollida de residus urbans i neteja viària de gener a març de 2011, que té
el text literal següent:
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“Aprovar diverses propostes de despesa a favor de l'empresa Urbaser, SA, relatives al
contracte de recollida d'escombraries i neteja viària
El Ple de l’Ajuntament de data 27 de gener de 2011 va adjudicar de conformitat amb la
proposta de la Mesa de contractació, el servei de recollida i trasllat dels residus sòlids
urbans i la neteja viària de Parets del Vallès, per gestió indirecta, mitjançant la modalitat de
concessió, a l’empresa Urbaser, SA, per un import de 1.238.792,51 € anuals IVA inclòs, per
un termini de 10 anys, d’acord amb l’oferta presentada, i va aprovar la proposta de despesa
número 920110000036 per un import d'1.135.559,81 € IVA inclòs, per fer front a les
despeses del contracte dels mesos de febrer a desembre de 2011.
Atès que no es pot iniciar el contracte fins que l’empresa no disposi de la infraestructura
necessària per dur-lo a terme d’acord amb els terminis especificats a la seva oferta, i que és
necessari que es continuï prestant el servei fins a la seva formalització prevista per al mes
d’abril de 2011.
Vist l’informe tècnic sobre la despesa del servei per als mesos de gener a març.
La Junta de Govern, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar la proposta de despesa en fase AD/ número 920110000794 per un import de
1.135.559,81 €, amb càrrec a la partida 2213 162 22733 Contracte de recollida
d'escombraries i neteja viària, en concepte d’anul·lació de l’inici del contracte del servei de
recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària del mes de febrer de 2011.
2. Aprovar la proposta de despesa en fase AD número 920110000799 per un import de
929.094,38 € IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2213 162 22733 Contracte de recollida
d'escombraries i neteja viària, a favor de l’empresa Urbaser, SA, per fer front a les despeses
del contracte del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària per
als mesos d’abril a desembre de 2011.
3. Aprovar la proposta de despesa en fase AD número 920110000800 per un import de
322.635,83 € IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2213 162 22733 Contracte de recollida
d'escombraries i neteja viària, a favor de l’empresa Urbaser, SA, en concepte de recollida
dels residus municipals ordinaris, la neteja viària, la recollida de la fracció orgànica i la
recollida de voluminosos dels mesos de gener a març de 2011.
4. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.”
3. Acordar, si escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al conveni marc
per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de
Catalunya
La presidència proposa l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al Conveni Marc per a
la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,
En data 5 de juliol de 2007 l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, tenint com a objectius l’elaboració d’un model integrat d’atenció al
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ciutadà, la difusió de les noves tecnologies i l’impuls de l’administració electrònica, van
signar el Conveni Marc de col·laboració per al desenvolupament de les actuacions
necessàries per establir progressivament una xarxa d’espais comuns d’atenció a la
ciutadania, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4935, de 27 de
juliol i al Butlletí Oficial de l’Estat número 190, de 9 d’agost.
Aquesta Xarxa es defineix com una eina que haurà de permetre la prestació de serveis
integrats d’informació, orientació, atenció i tramitació sobre determinats aspectes de
l’activitat administrativa i que haurà de coordinar l’exercici de competències de les
administracions que hi intervinguin, entenent com a tals l’Administració General de l’Estat,
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals que s’hi adhereixin.
L’Ajuntament de Parets, dins del “Pla de modernització e-p@rets”, ha impulsat en el darrers
anys tot un seguit de projectes en col·laboració amb altres administracions. Els principis
rectors d’aquest pla, han estat per una banda, l’increment de l’eficiència i l’eficàcia de la
gestió administrativa, i per una altra, facilitar l’accés i la relació entre els ciutadans i
l’administració, tot això recolzat per la incorporació de les noves tecnologies.
En aquest sentit l’adhesió de l’Ajuntament de Parets a la Xarxa d’espais comuns d’atenció
ciutadana com a “Oficina de contacte” suposa la possibilitat per als ciutadans del municipi
de presentar al registre d’entrades de l’Ajuntament, documentació dirigida a d’altres
administracions, amb la mateixa garantia i validesa jurídica que si ho fes al registre de l’ens
a qui va dirigit, suposant, per tant un important estalvi de temps i desplaçaments.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al Conveni Marc per a la
implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, com a
“Oficina de contacte”.
2. Facultar l’alcalde president de la corporació per a la signatura d’aquesta adhesió i dels
actes administratius que se’n derivin.
3. Comunicar el present acord a l’Àrea de Modernització i Noves Tecnologies de la Direcció
General d’Atenció Ciutadana i Difusió de la Generalitat de Catalunya.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 de l’Ajuntament i
del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès
Pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i dóna compte de la liquidació del
pressupost de l'exercici de l'any 2010 de l'Ajuntament, amb un resultat pressupostari ajustat
d'1.556.289,63 €, que és l'estalvi de l'any 2010 i un romanent de tresoreria de 2.104.928,61
€, que és tot l'acumulat a data 31 de desembre de 2010.
La senyora Lloret també dóna compte de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal
d'Ensenyament, amb un resultat pressupostari ajustat de 34.852,92 € i un romanent total a
31 de desembre de 2010 de 40.161,28 €.
Afegeix que es remetrà còpia de les liquidacions aprovades a l'Administració de l'Estat i a la
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Generalitat de Catalunya.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup considera
que és una bona notícia i un bon indicador el fet de tancar un exercici amb un romanent de
tresoreria positiu, però aquest indicador no és l'únic indicador econòmic que s'ha de valorar
a l'entorn dels pressupostos de l'Ajuntament. En realitat aquesta liquidació és una fotografia
de l'exercici comptable i un romanent de tresoreria per sobre dels 2.000.000 € significa que
l'Ajuntament no ha tancat amb dèficit; però aquesta fotografia s'ha d'acompanyar d'altres
fotografies i d'altres indicadors.
La senyora Martí manifesta que un altre indicador important és el deute i el de l'Ajuntament
tal com es recull en la documentació del pressupost supera els 13.000.000 €. Aquest deute
està empaquetat per a un futur i fins i tot alguns dels deutes tenen com a termini de
liquidació l'any 2026, o sigui, una data ben llarga. Aquest indicador no és tan bo per
l'Ajuntament.
Fa aquesta consideració, perquè sembla que tenir un romanent de tresoreria és un valor
absolut, però en principi no ho és perquè l'economia en general és així, i es valora per
diferents indicadors i no pas per un únic resultat concret.
La senyora Martí indica que per fer una mica de pedagogia, posa l'exemple següent. Una
persona té un pressupost de 110 € i gasta només 100 €, en principi té un superàvit de 10 €,
que sumat al que podria tenir en una llibreta d'estalvi, per exemple 3 €, donaria un romanent
de tresoreria de 13 € a favor seu, fet que no impedeix que al mateix temps tingui un deute
com una possible hipoteca amb una entitat bancària, que superi en molt l'esmentada xifra.
Amb aquest exemple vol explicar que l'exercici pressupostari que s'ha tancat en positiu, no
és un bon indicador per saber l'economia, ja que si hi ha pendent el pagament d'un paquet
de deutes i d'hipoteca, l'altre indicador falla per això. És evident que no es parla del deute,
sinó només d'aquest romanent, però bé són dos indicadors i hi ha d'altres que es
complementen a l'hora de saber la sanitat econòmica d'una administració, en aquest cas de
l'Ajuntament de Parets.
La senyora Martí continua explicant que el dia de la Comissió de Comptes el seu grup
estudiarà i valorarà cadascun dels apartats, ja que serà en aquell moment quan es procedirà
al tràmit.
La regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, explica que a vegades el got es pot veure mig ple o
mig buit. L'equip de govern considera que el fet de tenir un romanent de tresoreria de més
de 2.000.000 € és un indicador molt positiu. A més com ha explicat en altres plens, les dues
ràtios que ha comentat la representant del NOPP, el deute viu i l'estalvi net s'han mantingut
dintre d'uns paràmetres raonables, i sobretot, dintre de les ràtios permeses i en aquests
moments s'ha de tenir en compte que avui es parla sobre la liquidació i no dels esmentats
indicadors.
La senyora Lloret manifesta que l'equip de govern considera que s'haurien d'alegrar més del
fet de tenir 2.000.000 €, encara que les ràtios hagin variat mínimament, sobretot si es té en
compte que estan dintre de les ràtios permeses, que demostren que l'Ajuntament està
totalment sanejat i sense gaire problemes, i no com d'altres ajuntaments que ja els agradaria
estar en la situació actual de l'Ajuntament de Parets.
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Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que el present punt tracta de
la liquidació del pressupost i evidentment han d'estar contents que hi hagi un romanent de
tresoreria de 2.100.000 €. Des d'aquest punt de vista es veu que comptablement s'ha fet bé,
que els números surten, que hi ha un romanent de tresoreria important si es té en compte
els temps que corren, i CiU espera que es faci un bon ús i que serveixi per activar sobretot
aquelles polítiques socials i d'ocupació, que els ha de permetre tirar endavant.
D'altra banda indica que en la Comissió de Comptes es podran desgranar millor les
qüestions, ja que l'Ajuntament té un deute important, molt ben explicat i tal com ha dit la
regidora d'Hisenda, la corporació compleix les ràtios, encara que a CiU li preocupa el deute,
però creu que aquest no és el fòrum per tractar el tema, sinó la Comissió Especial de
Comptes, en la qual es podrà parlar i discutir sobre les despeses i el deute.
El senyor Martorell reitera que han d'estar contents de tenir l'esmentat romanent de
tresoreria, que és un bé escàs, el qual ha de servir per fer front a les despeses que la
societat d'avui demana a mitjà termini.
La presidència indica que tenir un romanent de tresoreria positiu és bo i és un bon indicador
econòmic, i més si es tenen en compte les circumstàncies actuals. L'equip de govern ha
portat a terme una bona gestió, la qual ha permès tenir un romanent de tresoreria positiu en
aquests últims anys, motivat per la generació d'ingressos i pel control de la despesa fet que
repercuteix en què l'Ajuntament tingui un romanent de tresoreria positiu, la qual cosa no tots
els ajuntaments poden tenir. Remarca que aquest romanent és un bon indicador econòmic.
Poden parlar de molts indicadors i depèn de quin indicador s'agafi, més que pedagogia
econòmica el que es fa és demagògia econòmica.
La presidència indica que el deute no és de 13.000.000 €, ja que s'ha de restar l'amortització
d'aquest any d'1.500.000 €, i serà de 11.500.000 €.
Continua explicant que la legislatura que va començar al 2007, amb un pendent
d'amortització de 12.000.000 €, continua exactament amb el mateix pendent, és a dir
l'Ajuntament de la mateixa manera que demanava préstecs, amortitzava i s'ha sanejat. Al
2006-2007 l'Ajuntament tenia un deute viu d'un 83% i ara és d'un 64%.
La presidència remarca que la Llei permet un deute viu fins a un 110% o 120%, i
l'Ajuntament té un 64%. Aquest Ajuntament és dinàmic i desenvolupa actuacions que tenen
unes repercussions socials i que en gaudiran les futures generacions, d'aquí al 2026, i
precisament les futures generacions gaudiran de moltes de les inversions en equipaments
esportius, educatius,socials, i culturals, que es planifiquin i s'executen actualment, i d'altres
que s'han portat a terme en els últims anys.
La presidència continua explicant que l'Ajuntament ha realitzat un treball econòmic positiu i
bo, fet que repercuteix en una situació econòmica sanejada, bona, i que permet encarar els
anys de crisi amb un coixí econòmic important. Sempre s'ha dit que el deute s'ha de reduir i
s'han de fixar que en els últims anys el deute no s'ha incrementat, sinó que s'ha mantingut, i
en algun cas s'ha disminuït percentualment respecte al deute viu, perquè s'han generat més
ingressos i s'ha controlat la despesa.
La presidència manifesta que en línies generals la gestió i l'estabilitat econòmica de
l'Ajuntament és bona. És un Ajuntament sanejat econòmicament.
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Ha cregut oportú donar les explicacions corresponents sobre la situació general de
l'Ajuntament, atès que en les intervencions dels grups de l'oposició s'han tret diverses
qüestions, que no s'ajusten a la realitat econòmica, tot i que aquest punt només tracta de
donar compte de la liquidació del pressupost i no pas d'amortitzacions i deute.
Tots els grups prenen coneixement dels acords de la Junta de Govern de data 10 de març
de 2011 següents:
“Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2010 de l’Ajuntament de Parets
del Vallès
Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del Pressupost de
l’exercici de 2010 d’aquest Ajuntament.
Atès l’informe de la interventora de Fons.
Atès allò que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals i l’article 93 del Reial Decret 500/1990,
que desenvolupa el capítol I del títol sisè de l’esmentada Llei.
Atès que la competència per a l’aprovació de la liquidació dels pressupostos ha estat
delegada per l’alcalde president a la Junta de Govern.
La Junta de Govern, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2010 de l’Ajuntament de Parets del
Vallès, el resum de la qual és la següent:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS
1. Total operacions no financeres
23.095.319,54
2. Actius financers
0,00
3. Passius financers
1.850.000,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE AJUSTAR (1+2+3)
24.945.319,54
4. Despeses finançades amb RT per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives
6. Desviacions de finançament positives
AJUSTOS (4+5-6)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
22.678.556,07
0,00
2.046.747,96
24.725.304,03
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RESULTAT
PRESSUPOSTARI

220.015,51
555.454,14
3.726.367,09
-2.945.547,11
1.336.274,12
1.556.289,63
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ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2010
1. FONS LÍQUIDS
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

8159788
9.567.318,79
7.314.134,26
10.412.972,53
1.294.281,15
7.013.762,77
2.104.928,61

2. Donar compte en el proper Ple que es celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord amb
allò que disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals.
3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’estat i a la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’art. 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.”
“Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2010 del Patronat Municipal
d’Ensenyament de Parets del Vallès
Atès que per la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del Pressupost de
l’exercici de 2010 del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès.
Atès l’informe de la interventora de Fons.
Atès allò que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de les hisendes locals i l’article 93 del Reial Decret 500/1990,
que desenvolupa el capítol I del títol sisè de l’esmentada Llei.
Atès que la competència per a l’aprovació de la liquidació dels pressupostos ha estat
delegada per l’alcalde president a la Junta de Govern.
La Junta de Govern, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2010 del Patronat Municipal
d’Ensenyament de Parets del Vallès, el resum de la qual és la següent:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
CONCEPTES

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
1. Total operacions no financeres
3.253.254,92
3.208.402,00
2. Actius financers
0,00
0,00
3. Passius financers
0,00
0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE AJUSTAR
3.208.402,00
(1+2+3)
3.253.254,92
4. Despeses finançades amb RT per a despeses generals
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RESULTAT
PRESSUPOSTARI

44.852,92

0,00
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5. Desviacions de finançament negatives
6. Desviacions de finançament positives
AJUSTOS (4+5-6)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00
-10.000,00
-10.000,00
34.852,92

ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2010
1.- FONS LÍQUIDS
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

9.557,47
341.726,95
291.969,12
59.315,30
9.154,02
10.000,00
40161,28

2. Donar compte en el proper Ple que es celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord amb
allò que disposa l’art. 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals.
3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’estat i a la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’art. 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.”
5. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament
1/2011
Pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i explica que el fet de disposar d'un
romanent de tresoreria positiu i d'una quantitat considerable, permet donar resposta
novament a algunes de les necessitats que genera la situació de crisi econòmica actual.
A partir de finals de l'any 2009 l'Ajuntament va iniciar algunes accions que es van concretar
en la creació d'un fons de contingència social per conjuntura de crisi, el qual en un primer
moment es va dotar amb 270.000 €, i que posteriorment es va ampliar en 40.000 € més.
A l'any 2010 es va tornar a crear un altre fons amb el mateix nom, amb 120.000 €, per donar
continuïtat a dos programes concrets. El programa social d'ocupació i el de formació
ocupacional.
Ara al 2011 es proposa amb la present modificació crear un tercer fons amb una nova
dotació de 335.000 €, per continuar donant resposta a les polítiques de serveis socials,
suplementant aquelles partides destinades a l'atorgament d'ajuts d'urgència social a les
famílies amb risc d'exclusió o necessitats puntuals que siguin d'urgència. Dels 335.000 € es
fan servir 35.000 €.
Pel que fa a les polítiques engegades des del Servei de Local d'Ocupació, paral·lelament als
plans d'ocupació de la Generalitat, l'Ajuntament tornarà a crear un nou pla d'ocupació local,
que permetrà la contractació directa de persones en situació de risc d'exclusió social i per tal
de reforçar actuacions en l'espai públic s'utilitzarà o bé per al manteniment d'edificis,
campanyes de civisme, entre d'altres. Pel que fa a l'esmentada partida es destinen 185.000
€ als nous plans d'ocupació. També s'utilitzaran aquests diners per a polítiques d'ocupació
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en l'àmbit de la promoció econòmica, i s'incentivarà l'ocupació a través del teixit empresarial,
amb 120.000 €.
La senyora Lloret continua exposant que per tal de donar resposta a la dotació d'aquest fons
i a les accions citades, l'Ajuntament proposa modificar el pressupost vigent, i augmentar les
partides anteriorment esmentades, amb una modificació de 335.000 €, que s'utilitzarien del
romanent. Si del romanent es descompta la modificació encara queden 1.241.000 € de
romanent.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup dóna
suport a la modificació del pressupost, perquè els dos conceptes fonamentals que inclou la
són partides de tipus social, repartides entre ajudes i la contractació de persones en atur, tal
com ha explicat la regidora, per això tot el contingut de la modificació dóna com a resultat
ampliar les partides d'ajudes socials i de plans d'ocupació.
La present modificació dóna la raó al NOPP, ja que en el moment de l'aprovació del
pressupost va dir que aquest era poc social. Ara només tres mesos i escaig després de
l'aprovació del pressupost, aquest s'ha de modificar per afegir 335.000 € i destinar-los
precisament a aquestes partides.
Quan es va aprovar el pressupost els imports d'avui es podien preveure, sinó exactament
aquesta xifra, sí una xifra similar, perquè res ha canviat d'avui al desembre quan es va
aprovar el pressupost i de la situació de crisi que es viu. És a dir no hi ha hagut ni un
empitjorament, potser sí, però lleugerament, però no cap canvi substancial, per això
qualsevol criteri aplicable ho és avui com en el moment de l'aprovació del pressupost.
Reitera la senyora Martí que el NOPP ja va dir que era un pressupost poc social, el temps li
ha donat la raó i ara l'equip de govern presenta una modificació en aquest sentit que el
NOPP comparteix totalment.
La senyora Martí demana disposar, en el moment que sigui possible, d'un quadre o de la
documentació corresponent sobre com s'aplicaran els plans d'ocupació, quins plans hi
haurà, quines persones es destinaran a cada pla, els terminis i els criteris de contractació
que s'aplicaran.
El NOPP vota a favor de la modificació del pressupost en el sentit d'ampliar les partides
socials.
La presidència respon que es facilitarà la informació sol·licitada.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i dóna total suport a la modificació del
pressupost per fer front a les contingències socials produïdes per la crisi actual.
CiU va lluitar per crear aquest fons en el seu dia, al 2009. Al seu grup li satisfà que el fons
s'hagi mantingut en els darrers anys i que aquest any s'incrementi fins a 335.000 €, fet que
l'omple de joia, perquè tot el fons es destina a temes socials, que és el que s'havia
manifestat. Es bo que una part del romanent de tresoreria s'inverteixi en temes de prevenció
social, plans d'ocupació, i en tot allò que faci més portable la crisi. No obstant això, CiU és
conscient que els temes socials s'han de treballar acuradament i s'ha d'entendre que quan
es tenen tots els números clars i quan es veu tot el que es pot estirar es presenti, això forma
part del joc, amb el qual han de treballar i més ara amb aquestes necessitats.
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S'han de felicitar de portar avui la modificació amb aquesta nova partida, però no deixa de
dir que a CiU li agradaria, i quan arribi el moment també ho expressarà, que encara que
sigui poc s'inverteixi quelcom en reduir el deute. En aquests moments es prioritza un tema
sobre l'altre, però no es deixa l'altre de banda. Evidentment sap que hi ha unes necessitats,
però també que s'ha de reduir per una altra banda. CiU vota a favor de la modificació.
Pren la paraula el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i manifesta que com a representant
del seu grup, en el torn passat no ha agafat la paraula, en part perquè en l'exposició la
regidora d'Hisenda ha explicat suficientment i àmpliament la importància de la liquidació
pressupostària que es presentava, però ara aprofita i fa aquesta referència per lligar una
mica el punt que discuteixen amb la liquidació.
Indica que conèixer el resultat pressupostari de l'exercici anterior és el que permet prendre la
decisió més lògica, i més encertada, per fer la proposta de modificació pressupostària per
enguany i direccionar-la cap a noves polítiques socials.
El resultat pressupostari quant al romanent de tresoreria és de 2.000.000 €. És un indicador
econòmic positiu, que demostra que han treballat en aquests darrers anys amb un referent
com és la contenció de la despesa, el rigor en la gestió pressupostària i els diners públics.
Manifesta que el senyor alcalde ha dit una expressió concreta sobre que hi havia hagut una
bona gestió econòmica, que defineix molt bé el que ha passat en aquests darrers anys. El
fet de reduir el deute és un indicador, però es podrien buscar molts altres.
L'existència d'un romanent important i quantiós fa que avui es tingui un got, ni mig buit, ni
mig ple, sinó un got ple, que és una herència i un llegat que es deixa al nou consistori que
sorgirà de les properes eleccions municipals, perquè en funció dels nous reptes, necessitats
i demandes que sorgeixin en els propers mesos, s'adopti la decisió que consideri més
oportuna, amb tot el suport ciutadà que obtingui.
El senyor Tarrés continua exposant que mentre l'equip de govern té l'obligació moral de
continuar desenvolupant aquelles polítiques amb les quals s'ha compromès. S'ha
compromès en unes polítiques que entre d'altres qüestions marquen l'objectiu social com un
dels grans reptes que calen treballar. Per això, quan es presenta la proposta de modificació
ho fa precisament per engrandir, per millorar, i per ampliar la dotació econòmica per tota
aquesta tipologia que van anomenar al 2009, com a contingències socials davant de la crisi i
indica com el seu nom expressa la voluntat de l'equip de govern de posar-se al costat del
sectors més vulnerables del municipi.
En aquest sentit el desgranament de la proposta de modificació és il·lustrativa i s'ha
d'abordar amb aquests diners els plans d'ocupació, que vol dir la contractació de persones
aturades. S'ha d'abordar el foment de l'ocupació per estimular i dinamitzar el teixit econòmic,
i fer front a l'atenció directa social, que és necessària i que permet fer sortir del pou a
aquelles famílies i persones, que pateixen un moment difícil.
El senyor Tarrés indica que és un compromís de l'equip de govern, i li agrada que altres
forces polítiques el comparteixin, ja que és una decisió que indica no només rigor, sinó
també sentit comú i saber estar a l'alçada de les circumstàncies.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Atès l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici que no
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disposen de la dotació pressupostària suficient i que no poden demorar-se fins l’exercici
següent.
Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i la secció segona del
capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat Reial Decret, en matèria de
pressupostos.
Atès el capítol II sobre modificacions de crèdit de les Bases d’Execució del pressupost
vigent.
Atès l’informe d’intervenció.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Modificar el Pressupost vigent de l’Ajuntament (MCPle/1/2011) mitjançant crèdit
extraordinari i suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, augmentant
les partides que tot seguit es relacionen:
Despeses a finançar:
Partida
2011
1392.241.14100
1622.925.22611
2011.920.62300
2262.459.21000
2264.920.21303
2266.920.21200
2266.920.22104
1393.241.22611
4351.231.48000

Descripció
Import
FONS
DE
CONTINGÈNCIES
SOCIALS
PER
335.000,00
CONJUNTURA DE CRISI
PLANS D’OCUPACIÓ
185.000,00
Retribucions personal Pla d’Ocupació
100.000,00
Activitats ciutadania i civisme
5.000,00
Maquinària, instal·lacions i utillatge – Serveis Territorials
35.000,00
Manteniment i conservació xarxa viària – Via Pública
10.000,00
Manteniment instal·lacions climatització – Edificis
10.000,00
Municipals
Manteniment i conservació edificis i altres construccions –
20.000,00
Edificis Municipals
Vestuari o altre material seguretat i salut – Edificis
5.000,00
Municipals
PROMOCIÓ ECONÒMICA
120.000,00
Polítiques de Foment de l’Ocupació
120.000,00
ACCIÓ SOCIAL
30.000,00
Programa d’atenció directa social
30000

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87000............... 335.000 €
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2. Iniciar el tràmit d’informació pública de conformitat amb allò que disposa l’art. 169 del Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, i l’article 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que
l’expedient romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, comptats des del
següent a la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de
presentació de reclamacions, i s’entendrà definitivament aprovat en el supòsit de no
presentar-se’n cap.
Serveis Personals
6. Acordar, si escau, el canvi de nom del CEIP Patronat Pau Vila
Pren la paraula el regidor d'Educació, el senyor Torio, i explica que a petició del Consell
Escolar del CEIP Patronat Pau Vila, l'escola infantil i primària del municipi, de titularitat
municipal, que conjuntament amb les tres escoles bressol municipals i l'escola de música
conforma el denominat Patronat Municipal d'Ensenyament, a fi de no confondre una part
amb el tot, i a efectes de notificar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, canviar
el nom pel d'Escola Pau Vila i eliminar la part del Patronat, ja que forma part del grup del
patronat, però no és el patronat. És de sentit comú. S'han acabat els CEIP i ara les escoles
públiques tenen el nom d'escola i seria just que el Pau Vila es digués Escola Municipal Pau
Vila.
La presidència indica que en la comissió informativa tots el grups van mostrar el seu acord
amb el canvi de nom.
Tots el grups voten a favor. Per tant i,
Atesa la proposta del Consell Escolar del CEIP Patronat Pau Vila de denominar el centre
“Escola Municipal Pau Vila”.
Atès que en l’article 6 del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària (DOGC
número 2218, de 14 de juny de 1996), es fa referència a la denominació específica dels
col·legis d’educació infantil i primària.
Atès que l’article 6.2. de l’esmentat decret concreta que els centres dependents d’altres
poders públics tenen la denominació específica que es determina en el seu conveni de
creació i que aquesta denominació específica pot ésser modificada, a proposta de
l’administració titular, mitjançant la subscripció d’una addenda al corresponent conveni de
creació del centre.
Atès que amb el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, queda
derogat el Decret 198/1996, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria quarta
d'aquest Decret 102/10, que diu que mentre no s'aprovin els nous règims jurídics de creació
de centres públics es mantenen en vigor els preceptes sobre procediment per a la
determinació de la denominació específica dels centres públics continguts als articles 6 i 50
del Reglament orgànic dels centres docents públics, que imparteixen educació infantil i
primària, aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny, i a l’article 5 del Reglament orgànic
dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de
grau superior, aprovat pel Decret 199/1996, de 12 de juny.
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Atès l’informe de la responsable del Patronat Municipal d’Ensenyament.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar que el nom del CEIP Patronat Pau Vila passi a ser “Escola Municipal Pau Vila”.
2. Traslladar el present acord a l’escola i al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
Serveis Territorials
7. Acordar, si escau, l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana del Barri Antic
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i proposa l'aprovació definitiva
del Text refós del Pla de millora urbana del “Barri Antic i del Raval”.
És un pla que va tenir com a objectiu salvar els valors tipològics del teixit existent al Barri
Antic pròpiament, millorant l'espai públic amb unes actuacions concretes de reurbanització
urbanística i amb la regulació de diferents aspectes de les condicions d'edificacions i
parcel·lació.
Referent a la història d'aquest pla, explica que es va aprovar inicialment al setembre de
2010, en un Text refós es van realitzar unes petites correccions d'ajustos a l'articulat de la
normativa i la Junta de Govern va tornar aprovar el Text refós que ajustava els usos
previstos i la densitat, d'acord amb l'article 70 de la normativa del Pla general i la regulació
pel que fa a les condicions d'alçada, profunditat i ocupació. Finalment en la resolució que
tenen els regidors a l'expedient consta d'un informe favorable emès per la Comissió Tècnica
d'Urbanisme, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
El senyor Lucio Gat continua explicant que el Pla pretén regular sobretot moltes mitgeres del
municipi, alçades i homogeneïtzar façanes, entre d'altres qüestions, en l'àmbit del Barri
Antic, per posar ordre al procés d'urbanització de l'esmentat Barri.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist que la Junta de Govern en sessió de 20 de gener de 2011 va aprovar el Text refós del
Pla de millora urbana del “Barri Antic i del Raval”, redactat per CARRACEDO-SOTOCA
ARQUITECTURA SLP i promogut per l'Ajuntament de Parets del Vallès, que incorpora les
esmenes no substancials prescrites a l’informe emès per la Comissió territorial d’Urbanisme
de Barcelona.
Vistos els articles 70.2 i 70.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei d’urbanisme, i els articles 90 i 91 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament que la desplega, en relació amb l'objecte dels plans de millora
urbana.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 3 de març
de 2011.
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Vist que per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 4 de maig de
2005 es va reconèixer la competència per a l’aprovació definitiva dels plans urbanístics
derivats a l’Ajuntament de Parets del Vallès, de conformitat amb el que disposa l’article 81
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, del Text refós de la llei d’urbanisme.
Atès que de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local,
correspon al Ple l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans urbanístics.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar definitivament el Text refós del Pla de millora urbana del “Barri Antic i del Raval”,
redactat per CARRACEDO-SOTOCA AR QUITECTURA SLP i promogut per l'Ajuntament
de Parets del Vallès.
2. Lliurar, als efectes d’informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica
administrativa completa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
3. Publicar l’esmentat acord i la seva normativa al Butlletí Oficial de la Província i notificar als
interessats que constin a l’expedient.
8. Acordar, si procedeix, l’aprovació definitiva dels noms dels carrers del Sector de
Can Pepet
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i proposa aprovar definitivament
els noms de diversos carrers del municipi, a través de la proposta de la Junta de Portaveus,
que va recollir algunes de les apreciacions aportades pels grups polítics.
Els veïns dels sector en el període d'exposició pública van suggerir el nom de Can Pepet,
d'acord amb la tradició. La resta de noms en el mateix àmbit de Can Pepet són plaça de
Rosa Leveroni, plaça del Llibre, carrer de l’Òptica, carrer de Tallers. El carrer de la
República, és un carrer en procés d'obertura, entre l'avinguda de Catalunya i el carrer Prat
de la Riba, així com la plaça de la Pau, a tocar a l'estació, i mantenen el mateix nom que
inicialment es van donar en l'aprovació inicial.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist que el Ple de l'Ajuntament en sessió de 27 de gener de 2011 va aprovar inicialment el
nomenament de nous carrers i places del municipi, i va donar la més amplia informació als
veïns residents en l’entorn dels esmentats carrers, per un període de quinze dies.
Vist que el senyor Joan Volart Lloberas ha formulat escrit d'al·legacions en relació als noms
dels carrers del Barri de Can Pepet, i sol·licita la modificació de la proposta del carrer de
l'Automoció per carrer de Can Pepet.
Vist que la proposta formulada reflecteix el nom amb el qual es coneix popularment el Barri.
Atès que no s'han formulat al·legacions ni suggeriments en relació amb la resta de noms de
carrers i places.
Atès que de conformitat amb l’article 81.3 de l’Ordenança de convivència ciutadana i de la
via publica correspon al Ple de l’Ajuntament la denominació de les vies públiques sense
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.org - info@parets.org

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

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax.93 573 99 98
oac@parets.org

nom.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar definitivament el nomenament dels carrers i places següents, segons la ubicació
que es reflecteix en els plànols adjunts i que s'incorporen a aquest acord:
Plaça de Rosa Leveroni
Plaça del Llibre
Carrer de Can Pepet
Carrer de l’Òptica
Carrer de Tallers
Carrer de la República
Plaça de la Pau
2. Comunicar aquest acord a la Policia Local, a les Oficines d'Atenció Ciutadana i a les
empreses que presten serveis en aquests emplaçaments.
9. Aprovar, si correspon, l'adhesió al conveni marc de col·laboració signat entre
l'Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de
gestió de residus de piles i acumuladors
Pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, i explica que l'Ajuntament
realitza la recollida de residus de piles i acumuladors, mitjançant les deixalleries mòbils i els
diferents contenidors ubicats a la via pública, gestionats per empreses de serveis.
El Reial Decret 10/2008, estableix la participació de les entitats locals en els sistemes
instal·lats de gestió de residus, piles i acumuladors, i per altra banda, hi ha un conveni marc
de col·laboració entre l'Agència de Residus ce Catalunya i les entitats gestores dels
sistemes integrats de piles i acumuladors, que a més a engegat un model de document
d'adhesió validat per les entitats locals.
Per l'exposat i en funció que tot això que existeix i que suposa un benefici per al municipi, es
proposa al Ple que acordi l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès al Conveni marc de
col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes
integrats de gestió de residus de piles i acumuladors, mitjançant l'opció A, en què correspon
a l'Ajuntament fer el servei de recollida, de transport (des dels punts de recollida selectiva
dels residus fins al punt de recollida municipal) i d'emmagatzematge temporal, i rebrà la
compensació econòmica establerta.
El senyor Tarrés continua exposant que la compensació econòmica que es rebrà és un canvi
substancial, perquè es passa de pagar el cost de les despeses a obtenir un petit benefici
que compensa el cost de la recollida.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist que l'article 8.3 del Reial Decret 10/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la
gestió ambiental dels seus residus, estableix la participació de les entitats locals en els
Sistemes Integrats de Gestió de Residus de Piles i d'Acumuladors (SIG), mitjançant
l'adhesió al conveni de col·laboració signat entre els sistemes integrats de gestió i les
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.org - info@parets.org

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

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax.93 573 99 98
oac@parets.org

comunitats autònomes.
Atès que en les resolucions d'autorització dels sistemes integrats de gestió de residus de
piles i d'acumuladors s'estableix l'obligació d'aquests sistemes de compensar
econòmicament les entitats locals de tots els costos derivats de la gestió correcta dels
residus de piles i acumuladors.
Atès que l'Ajuntament de Parets del Vallès realitza la gestió de la recollida dels residus de
piles i acumuladors mitjançant les deixalleries mòbils i els diferents contenidors ubicats a la
via pública, i gestionats per empreses de serveis.
Vist el conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i les entitats
gestores dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i acumuladors i el model de
document d'adhesió de les entitats Locals.
Vist el procediment d'adhesió de les Entitats Locals al conveni Marc redactat per l'Agència
de Residus de Catalunya.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Acordar l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès al Conveni marc de col·laboració
entre l'Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de
gestió de residus de piles i acumuladors, mitjançant l'opció A, en què correspon a
l'Ajuntament fer el servei de recollida, de transport (des dels punts de recollida selectiva dels
residus fins al punt de recollida municipal) i d'emmagatzematge temporal, i rebrà la
compensació econòmica establerta.
2. Notificar el present acord a l'Agència de Residus de Catalunya.
10. Moció de la Junta de Portaveus relativa a la commemoració del 80 aniversari de la
II República Espanyola
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova la Moció de la Junta de Portaveus de data
12 d'abril de 2011, relativa a la commemoració del 80 aniversari de la II República
Espanyola, signada pels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Nova
Opció per Parets, Convergència i Unió, i Iniciativa per Catalunya - Verds, amb el literal
següent:
La proclamació de la Segona República, el 14 d’abril de 1931, constitueix una de les
principals fites dins la història de la lluita dels pobles de l’Estat espanyol per la consecució
de les llibertats democràtiques i la justícia social. El cop d’Estat del juliol de 1936 i el triomf
del bàndol franquista a la sagnant guerra civil que el va seguir, significaren l’estroncament
d’aquesta experiència democràtica i la instauració d’una cruenta dictadura que es perllongà
al llarg de gairebé quaranta anys.
La república del 14 d’abril s’hagué de desenvolupar en el complicadíssim context polític i
econòmic internacional del decenni de 1930. L’extraordinària gravetat dels problemes, les
dificultats pròpies d’una societat amb una distribució poc equitativa de la riquesa i una
tradició caciquil pròpia de temps passats, dificultaren la consolidació del projecte republicà.
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Encara que som conscients de les innegables mancances de múltiples aspectes del sistema
polític establert entre 1931 i 1936, així com l’actuació dels diversos actors polítics i socials
de l’època, és imprescindible proclamar públicament i transmetre a les generacions futures
l’exercici i els valors de l’experiència republicana.
Cal destacar que durant el període republicà es va dur a terme el més seriós intent de posar
les bases per a desenvolupar un Estat democràtic modern i per impulsar un projecte de
modernització sense precedents. Els primers governs republicans exerciren una admirable
tasca encaminada a resoldre les seculars injustícies i desigualtats que patia l’Estat.
El vot de la dona, les lleis de divorci i de l’avortament, l’ensenyança laica, les reformes més
justes en matèria social i agrària, la separació Església- Estat, la reforma de l’estament
militar, són, junt amb la resta de les llibertats individuals i socials, algunes de les fites del
període republicà.
La II República va suposar també un gran augment del procés de politització de la població,
amb un increment política dels ciutadans i ciutadanes envers els problemes reals de la
societat. Per primera vegada sectors de la població que tradicionalment havien estat
exclosos de la vida política, van poder participar en el debat públic. El dinamisme polític,
social i cultural fou intens, amb un augment de les associacions polítiques i sindicals, de les
entitats culturals i recreatives, que es convertiren en eines de participació ciutadana.
80 anys després, no deixa de ser admirable que, en un context internacional marcat per
l’avanç dels règims totalitaris, a l’Estat espanyol es fessin esforços tan notables per construir
una de les democràcies socials més avançades de l’Europa d’aleshores. No és possible
ignorar per més temps aquesta realitat. Malgrat les tergiversacions que sovintegen en
determinats àmbits mediàtics i polítics, la recuperació de la memòria històrica s’escampa per
tot arreu.
Des de les institucions públiques s’ha de continuar fent esforços suficients per transmetre a
la ciutadania la necessitat de valorar adientment aquests episodis de la nostra història i
d’atorgar el reconeixement públic adequat als valors republicans de ciutadania, fraternitat,
igualtat i a les víctimes del franquisme. Reparar aquesta injustícia històrica no és només una
obligació moral cap a les generacions que ens precedeixen, sinó també un requisit bàsic per
poder avançar cap a noves fites democràtiques.
Per tot això, fem una crida a les institucions, les corporacions i a les entitats culturals i
cíviques de Catalunya per tal de que s’impliquin de manera decidida i dur a terme, en la
mesura que hi sigui possible, totes aquelles iniciatives i activitats públiques que donin a
conèixer a la ciutadania els valors democràtics impulsats des d’aquella etapa republicana i
reconeguin el deute que la societat democràtica té amb els lluitadors per la llibertat.
Finalment, els que subscriuen aquest manifest proposen que el 14 d’abril del 2011 onegi la
bandera Republicana d’un dels mastelers de la Plaça de la Vila i que l’emissora municipal
RAP 107 faci aquell dia aleatòriament varies emissions de l’himne de Riego.
Parets del Vallès, 14 d’abril de 2011
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La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L'alcalde
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