
Secretaria General

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Sessió núm.: PLE2011/14
Caràcter: Extraordinari
Data: 22/12/2011 
Horari: 19.05 h a 21.20 h
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial

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
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

ORDRE DEL DIA

1. Acordar, si escau, l'aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

2. Aprovar, si correspon, declarar d'interès social les obres i l'activitat del centre de desenvo-
lupament infantil i atenció precoç.
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Secretaria General

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3. Aprovar, si procedeix, la proposta d’acord referent a la resolució de les al·legacions i l’a-
provació definitiva de les Ordenances fiscals de 2012.

4. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'e-
xercici 2012, integrat pel pressupost de la pròpia corporació, del Patronat Municipal d'Ense-
nyament i de la societat municipal HabitaParets, SL.

MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

5. Aprovar, si correspon, el manifest referent a la Unió de Germandats de Previsió Social de 
Parets del Vallès.

Desenvolupament de la sessió

1.  Acordar,  si  escau,  l'aprovació  dels  esborranys  de  les  actes  de  les  sessions 
anteriors

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova els esborranys de les actes dels dies 10 i 24 
de novembre de 2011.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

2. Aprovar, si correspon, declarar d'interès social les obres i l'activitat del centre de 
desenvolupament infantil i atenció precoç

Pren la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Villa, i exposa que el centre de 
desenvolupament infantil  i  atenció precoç ha canviat del carrer l'Empordà al carrer Tenor 
Viñas.  Es demana una llicència  d'obres i  com serà la  seu del  centre que va encarat  a 
l'atenció a la infància i està dins de la xarxa de la Generalitat, tot de manera pública, es 
proposa atorgar una bonificació en la taxa de la llicència d'obres.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Atès que, mitjançant resolució de data 9 de maig de 2011, es va atorgar llicència urbanística 
a la societat SPAI TR3S 2010, SCCL, per realitzar la reforma interior del local situat en el 
carrer Tenor Viñas núm. 18, local 1 i la liquidació per taxes i impost de construccions.

Vist també que mitjançant resolució de data 20 de juliol de 2011, es va donar per 
complimentat el tràmit de comunicació presentat per la mateixa societat per instal•lar un 
centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) al local abans esmentat.

Vist que en data 21 de setembre de 2011, amb número 10.799 d’entrada del Registre 
General d’aquest Ajuntament, SPAI TR3S 2010 SCCL, ha sol•licitat una bonificació del 95% 
sobre les taxes aplicades en concepte de llicència d’obres i tràmit d’activitat en règim de 
comunicació i declaració.

Vist l’informe emès pels Serveis Socials en data 18 de novembre de 2011, en el qual 
s’especifica el que es transcriu a continuació:
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El CDIAP Spai Tr3s de Parets del Vallès és un Centre de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç.

Els CDIAPs són serveis especialitzats en desenvolupament infantil i formen part de la 
xarxa de centres de la Generalitat de Catalunya, dins del Departament de Benestar 
Social i Família. Alhora és un servei concertat per l’ICASS (Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials).

L’àmbit d’actuació del CDIAP Spai Tr3s és el municipi de Parets del Vallès.

El servei està orientat a infants (entre 0 i 6 anys) i les seves famílies, amb problemes de 
desenvolupament o amb risc de patir-ne.

És un recurs públic i alhora gratuït, format per un equip multidisciplinar.

Treballen en xarxa amb els diferents professionals vinculats a la infància del municipi de 
Parets.

Formen part de la Xarxa d’Infància del municipi i també formen part dels serveis 
municipals que han creat el Protocol per a la Promoció dels Bons Tractes a la Infància i 
Adolescència de Parets del Vallès.

Així doncs, com a recurs públic i per tenir finalitats socials considero convenient 
l’exempció de la llicència sol·licitada.

Vist el que disposa l’Ordenança fiscal número 5 de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, i l’Ordenança fiscal núm. 15 de la Taxa per a la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa,  en relació amb les bonificacions  favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concorre-hi circumstàncies socials, culturals, historiartístiques o de foment de l’ocupació que 
ho justifiquen.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Declarar com a obra d’especial interès o utilitat municipal, les obres de reforma interior del 
local situat en el carrer Tenor Viñas núm. 18, local 1, i l'activitat de Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, promogudes per SPAI TR3S 2010, SCCL al tenir 
una finalitat de recurs públic, 

2. Aplicar  una bonificació del 95% de la quota de l’impost de la llicència i una bonificació del 
95% sobre les taxes aplicades en concepte de llicència d’obres i d’activitat  del Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

3. Notificar el present acord als interessats.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3. Aprovar, si procedeix, la proposta d’acord referent a la resolució de les al·legacions 
i l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals de 2012

Pren  la  paraula  la  regidora  d'Hisenda,  la  senyora  Lloret,  i  proposa  desestimar  les 
al·legacions  a  les  Ordenances  fiscals  presentada  per  l'Agrupació  d'Industrials  del  Baix 
Vallès, pels motius jurídics exposats a l'informe que consta a l'expedient, que bàsicament 
respon a què el tipus impositiu que es proposava per l'IBI industrial està dintre dels marges 
legals. És una decisió que es va prendre quan es van aprovar les Ordenances fiscals i es 
proposa la desestimació de l'al·legació per aquest motiu. Afegeix que es notificarà l'acord 
que s'adopti avui i es proposa aprovar definitivament les Ordenances fiscals.
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Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el debat a l'entorn 
de les Ordenances ja es va portar a terme en el moment de l'aprovació inicial i en aquest cas 
hi ha hagut l'al·legació presentada per l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès.

La senyora Martí demana que hi hagi una votació separada del punt número 1 i la resta, ja 
que el  NOPP votaria  a favor de desestimar l'al·legació i  en contra de l'aprovació de les 
Ordenances tal com va fer el seu grup el dia de l'aprovació inicial.

La presidència respon que aquest punt és un sol paquet i que l'observació de la portaveu del 
NOPP quedarà recollida perfectament a l'acta, ja que si es fes diferent donaria problemes a 
l'hora de la gestió i publicació de l'acord. En qualsevol cas es recull el posicionament del 
NOPP, entenent que són dos punts i que no s'accepta l'al·legació i que vota en contra de 
l'aprovació definitiva de les Ordenances.

Intervé  el  portaveu de CiU,  el  senyor  Martín,  i  indica  que  el  seu  grup està  a  favor  de 
desestimar les al·legacions i de l'aprovació definitiva de les Ordenances.

El portaveu del PP, el senyor Carmany vota a favor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i vota a favor de la desestimació de 
les al·legacions i s'absté en l'aprovació definitiva de les Ordenances.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 12 (PSC, CiU, PP)
Vots en contra: 3 (NOPP)
Abstencions: 1 (ICV)

Per tant i,

Atès  que  en  data  10  de  novembre  de  2011  el  Ple  municipal  va  acordar  l'aprovació  
provisional de les Ordenances fiscals per a l'exercici del 2012 i que l'esmentat acord va ser  
publicat en el BOP de 14 de novembre de 2011.

Atès que en data de 15 de desembre de 2011, amb número de Registre d'Entrades 14116,  
el senyor Joan Moretó Raventós, en nom i representació de l'Agrupació d'Industrials del Baix  
Vallès, va presentat un escrit d'al·legacions contra l'esmentada  aprovació.

Atès que d'acord amb l'informe emès pels serveis jurídics municipals, les Ordenances fiscals  
provisionalment aprovades  compleixen escrupolosament el que disposa l'article 74 del Reial  
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora  
de les hisendes locals, i altra normativa d'aplicació.

Atès el que es disposa en els articles 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases  
de règim local i 56 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text  
refós  de  les  disposicions  legals  en  matèria  de  règim local  sobre  el  procediment  per  a  
l'aprovació de les Ordenances Municipals.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1. Desestimar les al·legacions presentades pels motius que consten en l'informe jurídic i que  
es donen íntegrament per reproduïts.

2.  Aprovar  definitivament  la  modificació  de  l’Ordenança  General  de  Gestió,  Inspecció  i  
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2012 i  
següents. 
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Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’article 15 – Calendari fiscal,  
l’apartat 5 de l’article 39 – Òrgans de recaptació i  obligats al  pagament,  i  l’apartat  1 de  
l’article  42  –  Ajornaments  i  fraccionaments,  és  coincident  amb el  model  aprovat  per  la  
Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de  
2011. 

3.  Aprovar  definitivament  per  a  l’exercici  de  2012  i  següents  la  modificació  de  les  
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Núm.: Ordenances Fiscals

1 Impost sobre Béns Immobles
2 Impost sobre Activitats Econòmiques
3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
4 Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
6 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
9 Taxa per l’Obertura de Sondatges o Rases en Terrenys d’ús Públic i 

qualsevol remoguda en la Via Pública del Paviment de les Voreres
10 Taxa per l’ocupació dels terrenys d’Ús públic amb mercaderies, materials 

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

11 Taxa per les Entrades de Vehicles a través de les Voreres, i les reserves de 
Via Pública per a Aparcament, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de 
qualsevol mena

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

13 Taxa per la Instal·lació de Quioscos i altres activitats mòbils a la Via Pública
14 Taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o Atraccions 

situades en Terrenys d’Ús Públic i Indústries del Carrer i Ambulants i 
Rodatges Cinematogràfics

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

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

17 Taxa per la Prestació de Serveis en Cementiris Locals, Conducció de 
Cadàvers i Altres Serveis Fúnebres de Caràcter Local

18 Taxa pel subministrament d’aigua
19 Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol
20 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles 

públics i grans transports
21 Taxa per l’Expedició de Documents Administratius
22 Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
23 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en materia 

d’urbanisme 
24 Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats defectuosament 

o abusivament en la Via Pública 
25 Taxa per la Recollida de Gossos i Gats 
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Secretaria General
26 Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal
27 Taxa per la Prestació dels Serveis d’Ensenyaments Especials en 

Establiments Municipals (Escola de Música)
28 Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs.
29 Taxa per la publicitat en Ràdio Parets.
30 Taxa pel Servei d’Atenció Psicològica
31 Taxa per la utilització d’instal.lacions esportives municipals
32 Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària
34 Ordenança General reguladora dels Preus Públics
35 Taxa per al servei de transport urbà

4.  Derogar  l’Ordenança  Fiscal  núm.  36  reguladora  de  la  taxa  per  l’ensenyament  a  la 
Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa (CEBEI)

5. Notificar  el  present  acord  al  senyor  Joan  Moretó  Reventós,  president  de  l'Agrupació 
d'Industrials del Baix Vallès.

6.  Els  acords  definitius  en  matèria  d’Ordenances  fiscals  per  a  l’exercici  de  2012  seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província del text íntegre de les Ordenances 
que es  modifiquen,  indicació  de les  Ordenances que es  deroguen i  mitjançant  remissió 
expressa al model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província  de  data  29  de  setembre  de  2011,  es  farà  pública  l’adaptació  de  l’Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Contra  l’aprovació  de  les  Ordenances  Fiscals,  es  podrà  interposar  recurs  contenciós 
administratiu davant  el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
comptats des del  dia  següent  al  de  publicació  d’aquest  anunci  en el  Butlletí  Oficial  de la 
Província.

S'incorpora a la sessió el regidor senyor Cucurella.

4. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal 
de  l'exercici  2012,  integrat  pel  pressupost  de  la  pròpia  corporació,  del  Patronat 
Municipal d'Ensenyament i de la societat municipal HabitaParets, SL

Pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i  explica que malauradament es 
tornen a trobar davant d'un pressupost en un marc de crisi econòmica. És un pressupost que 
s'ha treballat en el seu inici amb tres formacions polítiques, CiU, PP i PSC, i s'ha acabat 
consensuant i treballant entre l'actual equip de govern i els regidors del PP, als qual agraeix 
la  seva col·laboració  en moments  de difícil  gestió  econòmica,  i  en  què  sumar  esforços 
beneficia els ciutadans del municipi.

Els pressupostos giren a l'entorn de cinc objectius. Alguns d'aquests són els mateixos que 
s'havien aplicat anteriorment en els pressupostos de l'any 2009, 2010 i 2011, que és quan la 
crisi  es  va  començar  a  notar  més.  Altres  són  objectius  que  proposa  l'equip  de  govern 
novament en el pressupost.
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El primer objectiu  és el  de contenció de la  despesa,  el  segon ampliar  les polítiques de 
foment de l'ocupació i desenvolupament econòmic, el tercer objectiu continuar donant suport 
a les mesures socials necessàries dins d'un context de crisi; el quart objectiu és una aposta 
clara en les polítiques educatives i el cinquè, és un esforç de reorganització i compactació 
organitzativa amb la voluntat de reduir despesa i compartir recursos.

La senyora Lloret indica que en l'exposició explicarà com s'han dut a terme cadascun dels 
objectius que s'han treballat al pressupost.

Pel  que fa al  primer  objectiu,  de contenció  de la  despesa,  recorda que l'Ajuntament  ha 
elaborat  un  pla  de  contenció  anual,  que  se  suma  als  que  ja  tenia  en  els  darrers  tres 
pressupostos  i  s'ha  continuat  reduint  la  despesa  entorn  a  quatre  aspectes.  En  aquest 
pressupost  s'han  aplicat  unes  mesures  de  contenció  que  afecten  l'equip  humà  de 
l'Ajuntament.  Unes  altres  que  són  mesures  de  contenció  entorn  l'estalvi  energètic,  de 
contractes, de serveis i lloguers. Mesures de contenció entorn la publicitat i les atencions 
protocol·làries i mesures de contenció o eliminació de canvi de format d'activitats.

És important destacar que el pressupost recull diverses mesures de pla de contenció per a 
l'exercici  2012 i  que d'altres  es podran continuar  reduint  durant  l'any 2012 dins  del  pla 
d'austeritat.

El pla d'austeritat de la legislatura és un document que s'ha començat a treballar i que es 
concretarà en el primer semestre de l'any 2012.

Pel que fa al segon objectiu del pressupost,  que és ampliar les polítiques de foment de 
l'ocupació.  Explica  que  enguany el  pressupost  2012  inclou  un  augment  de  les  partides 
dedicades al foment de l'ocupació, per un valor de 100.000.000 €. Aquesta aposta dóna la 
possibilitat  de  dedicar  més  diners  i  tenir  més  recursos  per  continuar  ampliant  l'oferta 
formativa  ocupacional  per  iniciar  un  servei  d'emprenedoria  per  impulsar  accions  sobre 
cooperativisme,  per  crear  una  línia  de  subvencions  als  petits  empresaris  per  al  foment 
d'ocupació i  també per ampliar  les funcions i  els serveis als  industrials,  que han pensat 
donar un cop quan s'inicii el Consell Industrial.

La senyora Lloret explica que referent al tercer objectiu, es continuarà donant suport a les 
mesures socials necessàries dins d'un context de crisi, en moments com els actuals l'equip 
de govern continua pensant que s'ha de continuar apostant per donar suport i ampliar les 
mesures socials d'atenció directa. Malauradament hi ha molts veïns de Parets que passen 
per  situacions  difícils  i  l'Ajuntament  mitjançant  les  seves  possibilitats  intenta  pal·liar  els 
efectes directes de la situació i  per aquest motiu s'han ampliat les partides destinades a 
benestar social amb 80.000 €.

Quant al quart objectiu, és una aposta clara per polítiques educatives. L'equip de govern té 
clar que una de les mesures més importants per contribuir a sortir de la crisi a nivell global 
és apostar per la formació i  l'educació en general.  Aquesta és una aposta de futur,  una 
aposta que no dóna fruits immediats, però que és imprescindible per al futur dels ciutadans 
com per al poble en general. Per aquest motiu es destina als pressupostos un increment 
molt considerable a les polítiques educatives que tant han de servir per condicionar i millorar 
equipaments com per impulsar projectes educatius i sustentar l'oferta de places educatives.

Enguany l'Ajuntament fa una aportació al Patronat d'Ensenyament, amb un increment de 
193.000 € i alhora el servei d'educació també creix en una quantia menor, però gairebé en 
20.000 €.
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Respecte al cinquè objectiu, es fa un esforç de reorganització i compactació organitzativa 
amb la voluntat de reduir despeses i compartir recursos.

Enguany el pressupost inclou un canvi molt important que respon a la voluntat de primar 
l'estructura organitzativa de l'Ajuntament i per tant de la seva despesa.

Es proposa passar de 27 a 16 regidories. O dit d'una altra manera, passar de 52 programes 
del pressupost a 46. Aquest fet respon a la política de compactació de regidories dintre del 
marc de contenció de la despesa, amb el qual s'ha elaborat el pressupost.

Un altre exemple d'aquesta mateixa voluntat és la transformació que s'aplica a l'empresa 
municipal HabitaParets, que tindrà una compactació, ja que l'Àrea de Territori assumirà part 
de les tasques.

Aquests canvis  fan que el  pressupost  de despesa d'HabitaParets baixi  en un 60%, i  es 
passarà de tenir un pressupost de 293.000 € a 116.000 €.

Si fa un resum de les dades numèriques del pressupost, ha de dir que el pressupost de 2012 
és  un  pressupost  consolidat  de  21.732.892  €,  dels  quals  19.114.562  €  corresponen  a 
l'Ajuntament i 3.513.000 € al Patronat d'Ensenyament. Pel que fa a la societat HabitaParets, 
com acaba de dir el pressupost és de 116.000 €.

El pressupost per a l'any 2012 en comparació amb el de 2011 té una reducció del 0,88% per 
l'Ajuntament i un increment del Patronat del 7,20%.

Les transferències de l'Ajuntament al Patronat són per un import total d'1.011.000 €. És una 
aportació molt superior a la d'altres legislatures.

El  pressupost  de  despeses  de  l'Ajuntament  s'ha  reduït  en  general  en  169.000  €  i 
l'Ajuntament ha hagut de reduir altres partides per poder fer front a l'increment de més de 
l'aportació que s'ha volgut destinar a polítiques de desenvolupament econòmic, a polítiques 
de benestar social i a les polítiques educatives. Tota aquesta reducció i l'increment que s'ha 
reduït d'algunes partides i destinar-les a aquestes sumen un total de 390.000 €.

Les partides que es destinaran a incrementar les activitats formatives dels aturats dins del 
servei de l'SLOP, s'augmenten en 20.000 €. L'increment destinat a polítiques de foment de 
l'ocupació  amb  80.000  €,  serviran  en  part  per  engegar  un  suport  a  l'emprenedoria,  el 
cooperativisme, la creació del Consell Industrial i a les subvencions per ocupació, que està 
previst atorgar a les PYMES perquè facin contractacions d'aturats i aturades de Parets.

Hi ha un increment de les polítiques de benestar social en gairebé 80.000 € i l'increment de 
l'aportació que fa l'Ajuntament al Patronat que enguany s'ha incrementat en 193.000 €, que 
possibilitaran l'aposta per a la creació de les noves places de l'escola bressol el Gargot, com 
el fet de continuar invertint en projectes educatius, que per a l'equip de govern continua sent 
una prioritat.

La senyora Lloret resumeix que l'aplicació del pla de contenció ha fet reduir el pressupost en 
més de 500.000 €, però l'equip de govern en comptes de reduir només el pressupost ha 
preferit destinar d'aquesta xifra 390.000 € a potenciar polítiques de foment de l'ocupació, a 
polítiques d'acció de benestar social i polítiques educatives.

Pel que fa als pressupostos d'ingressos corrents de l'Ajuntament, ha de dir que disminueixen 
en un 0,27% i el del Patrona Municipal d'Ensenyament s'incrementa en un 4,36%.
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Els  esmentats  ingressos  venen  del  capítol  I,  que  són  impostos  directes,  que  com  a 
conseqüència de l'aplicació del 3% d'increment aprovat en les Ordenances fiscals i en el cas 
especial de l'IBI que està en període de revisió cadastral, el capítol va augmentar en un 
4,11%. En canvi els impostos indirectes es preveu que la quantitat sigui la mateixa que la del 
2011.

El capítol III també es preveu que baixin els ingressos en un 6,44%. Pel que fa al capítol IV, 
transferències corrents, també baixa en un 11,84% i els ingressos patrimonials, que són 
principalment  els  interessos  bancaris,  i  en  aquest  cas  la  participació  de  previsió  dels 
beneficis  resultants  de  l'empresa  municipal  HabitaParets  fa  que  pugin  per  aquestes 
condicions un 0,72%. Tot això pel que fa als ingressos corrents. També ha de dir que les 
transferències  de  capital  que  són  les  subvencions  que  arriben  a  l'Ajuntament  no  es 
contempla  cap  d'inici  i  a  mesura  que  es  confirmin  s'inclouran  en  les  modificacions  de 
pressupost, per la situació actual que es viu, així que un cop que es tinguin es comptaran 
amb elles.

El capítol IX, passius financers, préstecs, baixa un 7,59%, ja que el préstec que es demana 
aquest any és inferior al de l'any passat en 121.400 €.

En resum es preveu que l'any 2012 l'Ajuntament comparat amb el 2011 deixi d'ingressar uns 
226.000 € de subvencions que es rebien d'altres administracions a banda dels 203.000 € 
que eren finalistes pels plans d'ocupació de la Generalitat i que juntament amb la resta de 
capítols que s'incrementen donen uns ingressos corrents inferiors al 2011 de 48.000 €.

Pel  que  fa  al  pressupost  d'ingressos  del  Patronat  és  una  realitat  totalment  diferent  i 
s'augmenta  en  un  4,36%,  tot  i  que  es  té  en  compte  que  a  banda  de  la  minora  en  la 
subvenció que es rebrà de la Generalitat per al sosteniment de les escoles bressol i e les 
escoles de música com s'ha explicat en el Ple d'altres vegades. I d'altra banda, la reducció 
de  l'aportació  del  conveni  pel  Pau  Vila,  però  el  pressupost  d'ingressos  del  Patronat 
augmenta gràcies a l'aportació que ha decidit fer l'Ajuntament al Patronat, com una aposta 
decidida  per  millorar  i  continuar  apostant  per  les  polítiques  educatives  que  pensen  i 
continuen  manifestant  que  tant  han  de  servir  per  poder  condicionar  i  millorar  els 
equipaments,  com  per  impulsar  projectes  educatius  i  sustentar  l'oferta  de  les  places 
educatives.

La  senyora  Lloret  continua  explicant  que  referent  al  pressupost  de  despeses  de 
l'Ajuntament, la reducció en despesa corrent de les diferents àrees responen a la continuació 
de l'aplicació del pla de contenció com ha explicat, el qual respon a quatre àmbits com ha 
esmentat i  si es veu com s'han reduït cadascun dels àmbits es pot dir que del capítol I,  
despeses de personal, baixa un 2,52%.

El  capítol  II  i  IV,  despeses  en  béns  corrents  i  serveis,  i  transferències  corrents, 
respectivament, un augmenta un 0,20% i l'altra baixa un 2,39%, però si es té en compte 
l'aportació de l'Ajuntament al Patronat hi ha un increment del 26,90%.

Sap  que  insisteix  bastant  en  aquesta  part  del  discurs,  però  vol  destacar  l'esforç 
pressupostari que es realitza aquest any al Patronat d'Ensenyament. És un esforç important 
per  l'Ajuntament  i  està  convençuda  que  és  una  via  i  s'ha  de  tirar  endavant  en  el 
desenvolupament econòmic,  l'ocupació i les mesures de benestar social, això és el que s'ha 
tingut en compte en el pressupost.
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Una part molt important s'ha destinat a incrementar les despeses referides a polítiques de 
serveis socials, desenvolupament econòmic i ocupació, i la suma és de 385.000 €.

Les diferents mesures d'aplicació del pla de contenció de la despesa responen principalment 
aquest any a la reducció del capítol I, a una política de reducció de lloguers tal com s'ha fet 
en els últims anys que s'ha reduït. Aquest any es rebaixen els lloguers en un valor gairebé 
del 20%. També s'ha aplicat una política de renegociació de contractes de serveis urbans, 
una  política  de  reducció  dels  consums energètics.  S'han  reduït  les  partides  d'atencions 
protol·làries  en  un  13% i  una  política  de  canvis  de  format  o  d'eliminació  d'activitats  o 
projectes de totes les àrees, ja siguin culturals, esportives, juvenils i mediambientals, com 
per exemple el tema de compactar HabitaParets, reduint gairebé un 60% del pressupost.

La senyora Lloret continua explicant que es dissoldrà la fundació Creixem Llegint, s'elimina 
el servei de deixalleria mòbil, es redefineix el model de celebració de la Nit de l'Esport, es 
compacten les  activitats  de Prou d'Hòsties,  i  Març  de Dones,  s'optimitzen el  cursos de 
l'Escola de la Natura, del Casal de Cultura i de les biblioteques. La celebració dels 1.100 
anys s'espaia en el temps i ja no serà anual, la celebració de les Medalles de la Vila serà 
bianual i es redefineixen diverses activitats culturals com poden ser la programació estable 
del teatre de Can Rajoler, que aquest any s'ha programat per al nou semestre l'actuació de 
més artistes locals i espectacles més subvencionats.

També s'han fet uns reajustaments en el pressupost destinat a la Nit del Teatre al Carrer, a 
aquesta part d'activitat de la Festa Major i també a la realització dels focs artificials de la 
Festa  Major  d'Estiu,  els  quals  es  condicionen  a  trobar  un  patrocinador  i  s'elimina  la 
representació teatral del Rei Carnestoltes. Això són diverses activitats que ha destacat. Són 
algunes, perquè la llista és llarga i algunes són temes menors, però tots sumen diners per 
aconseguir la reducció global.

Pel que fa de les inversions, l'Ajuntament intenta mantenir un nivell d'esforç similar. En els 
darrers anys ja s'ha fet, ho fan així perquè aquest fet dóna la possibilitat de generar ocupació 
i moviment econòmic. Segurament les administracions són les que actualment, encara que 
algunes tenen la sort d'estar en condicions de poder generar desenvolupament econòmic en 
aquest aspecte i poder invertir en aquests moments.

Durant  l'any  2012  destinaran  1.648.000  €  en  inversions,  dels  quals  1.478.000  €  es 
finançaran amb un préstec i 170.000 € amb ordinari, provinents en part dels beneficis de 
l'empresa municipal.

Si fa un resum pot dir que aquests diners es destinaran a finançar millores en la xarxa viària, 
millores en places i espais públics, en la millora del barri del Raval, per fer una aparcament 
al Centre d'Atenció Primària, per a la construcció del centre juvenil de Cal Jardiner. Es faran 
millores en la climatització dels edificis municipals. Hi ha d'altres despeses de mobiliari i 
equipament informàtic continuant amb el projecte de modernització de l'administració.

Hi ha d'altres inversions molt importants a destacar, que són la millora del condicionament 
d'edificis que es podran fer als equipaments del Patronat d'Ensenyament. Aquestes millores 
soles tenen un valor de 99.000 €.

Per  l'equip  de  govern  l'esforç  inversor  continua  sent  un  motor  per  generar  ocupació  i 
desenvolupament econòmic, el qual és necessari i el fet de desenvolupar aquestes obres 
donarà feina a gent i es podran fer compres a proveïdors, entre d'altres qüestions.
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La senyora  Lloret  indica  que després  del  detall  del  marc  econòmic  del  pressupost  tant 
d'ingressos com de despeses, ha de dir que la ràtio del deute viu dóna una idea sobre el 
nivell d'endeutament i és del 61,13%. Aquesta és una dada important, ja que l'any passat era 
del 64,18% i ha baixat. Es recomanava que no superés el 110%, excepte l'any passat que es 
demanava que no superés el 75%. Per l'Ajuntament és molt important rebaixar la xifra del 
ràtio viu.

Pel que fa a la ràtio de l'estalvi net se situa al 10,62% positiu, en comptes del 8,15% de l'any 
passat. La recomanació en aquest cas és que sigui positiva i quant més positiva millor.

De les dades de com està el deute de l'Ajuntament es donen compte que a nivell econòmic 
l'Ajuntament està totalment sanejat i permet l'endeutament que es preveia fer.

Com  a conclusió i per acabar, dir que l'equip de govern presenta un pressupost per a l'any 
2012 clarament marcat per la conjuntura de crisi econòmica, el qual s'ha reduït en un 0,88% 
el  de  l'Ajuntament  i  un  60%  el  d'HabitaParets.  En  el  cas  del  Patronat  Municipal 
d'Ensenyament s'incrementa un 7,20%, perquè s'ha inclòs l'escola bressol el Gargot i també 
per l'aposta decidida que han volgut fer en polítiques educatives.

En el pressupost s'ha fet un esforç per contenir la despesa sobretot en lloguers, partides 
d'assessoria, gestió del capítol I, renegociació de contractes, el canvi de format o eliminació 
d'activitats, mesures per minimitzar el consum, entre d'altres.

D'altra banda s'ha fet una aposta clara en tres grans eixos com en les partides destinades a 
generar ocupació i desenvolupament econòmic, en mesures socials, per continuar ajudant a 
aquells  que més ho  necessiten,  en  temps tan complicats  com aquests,  i  per  polítiques 
educatives, que creuen que són una aposta de futur, de les quals es podran beneficiar els 
ciutadans en general i també els escolars.

Alhora  s'ha intentat  continuar  potenciant  les  inversions,  tot  i  de  manera adaptada a les 
possibilitats  econòmiques actuals.  És important  fer-ho per  contribuir  a  la  recuperació de 
l'economia, crear ocupació i crear equipaments tan necessaris com el nou casal per a joves 
de Cal Jardiner o la millora de molts punts dels carrers del municipi.

La  senyora  Lloret  destaca  l'esforç  realitzat  de  reducció  i  compactació  d'àrees,  amb  la 
conseqüent reducció econòmica pel fet de compartir recursos.

Recorda  un  fet  molt  destacable  que  és  transmetre  que  l'aplicació  del  pla  de  contenció 
s'ampliarà amb el del pla d'austeritat de la legislatura i que el pla actual de contenció s'ha 
materialitzat amb una reducció de més de 500.000 €, dels quals 170.000 € es deixaran de 
gastar i 390.000 € es destinaran a potenciar polítiques destinades a la generació d'ocupació, 
política social i polítiques educatives.

Pren la paraula la portaveu del grup del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup va 
ser exclòs de les reunions i del debat del projecte de pressupostos, i que li hauria agradat 
quan s'ha lliurat la documentació, és una petició que fa de cara al pressupost de l'any que 
ve, que hi hagués un comparatiu partida per partida del 2011 i 2012, ja que s'han produït 
molts canvis de serveis, que dificulten la comparació d'un pressupost amb l'altre.

Aquest pressupost ha estat confeccionat pels grups PSC, CiU i PP. Té el suport en principi 
de dos grups.
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És  cert  que  el  pressupost  és  lleugerament  inferior  al  de  l'any  passat,  encara  que  la 
disminució és molt petita, ja que no arriba a l'1%, per això és un pressupost molt similar al de 
l'any passat. Quan es parla de plans d'austeritat no sap veure on s'apliquen, ja que al final  
es  gasten  els  mateixos  diners.  Hi  hauria  un  pla  d'austeritat  si  realment  hi  hagués  una 
reducció. Quan la regidora ha explicat els cinc àmbits principals en els quals s'ha basat la 
confecció del pressupost, el NOPP s'ha quedat sorprès perquè els números que ha llegit no 
encaixen gaire, almenys quatre, amb els criteris explicats.

La senyora Lloret ha dit que hi ha hagut una contenció de la despesa. La senyora Martí 
pregunta que on és aquesta contenció si la disminució del pressupost és només del 0,88%. 
No hi ha contenció de la despesa. Hi hauria una contenció de la despesa si el pressupost 
hagués baixat, però no és el cas.

La  senyora  Lloret  també  ha  dit  que  un  dels  eixos  són  els  plans  d'ocupació.  En  els 
pressupostos no hi ha cap pla d'ocupació. El seu grup no l'ha vist. Hi ha un programa, que ja 
hi era en l'anterior pressupost de desenvolupament econòmic i ocupació. Aquest pressupost 
no integra cap mena de pla. La senyora Lloret ha parlat de 100.000 € juntant tres o quatre 
partides. Una de cooperació de 40.000 €, una altra de foment de l'ocupació de 40.000 €, i 
alguna altra. Hi hauria d'haver un veritable pla d'ocupació, perquè la situació ho requereix. 
Requereix  reduir  altres  temes,  però  per  descomptat  el  que  cal  fer  és  un  veritable  pla 
d'ocupació.

La senyora Martí continua exposant que l'increment en mesures socials és mínim. El NOPP 
està d'acord en què hi ha un increment en l'aportació educativa, amb la qual cosa hi està 
d'acord i ho comparteix.

Respecte  al  cinquè  apartat  sobre  reorganització  administrativa  no l'ha  vist  ni  en  aquest 
pressupost ni en la plantilla que s'hi adjunta.

El  present  pressupost  no  recull  les  demandes  que  hi  ha  al  carrer.  És  un  pressupost 
continuista, ja que totes les partides són molt similars i no hi ha cap que trenqui o canviï la 
dinàmica i que es pugui adaptar a la situació de crisi actual.

El pressupost està enfocat a fer funcionar la màquina organitzada. L'equip de govern ha 
creat una màquina potent i tot el pressupost està encarat només ha fer funcionar aquesta 
màquina i fins i tot l'increment de recaptació es produirà per l'augment de les Ordenances 
que ha aprovat l'equip de govern, i  que també se l'acabarà menjant la màquina,  perquè 
només es destinarà a inversions 60.000 € de l'excedent de la recaptació de l'Ajuntament. La 
major part dels recursos que es cobraran en aplicació de les Ordenances continuaran servint 
per fer funcionar la màquina.

El NOPP en algunes comissions informatives ha demanat que se suprimís HabitaParets, 
perquè és una societat, amb la qual el seu grup ja no hi va estar d'acord en el moment de la 
seva creació, perquè totes les funcions que desenvolupa l'empresa en aquests moment són 
molt  poques,  i  ja  que el  tema de l'habitatge està paralitzat  el  pot  assumir  perfectament 
l'estructura de l'Ajuntament a Urbanisme i Territori.

El NOPP altres vegades també ha dit que el pressupost contenia uns apartats molt alts en 
temes de lloguer i que potser aquesta vegada hi hauria una veritable correcció de la xifra. El 
tema dels lloguers es continua mantenint, no hi ha pràcticament cap baixa. Hi ha una petita 
reducció dels imports, però cal fer una bona negociació en la reducció dels lloguers. Afegeix 
que continuen figurant els mateixos conceptes dels lloguers.
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La senyora Martí indica que ha trobat algunes paradoxes molt curioses en el pressupost, 
com que el servei de comunicació l'any 2011 pujava 343.000 € i al 2012 s'ha pressupostat 
412.000 €. O sigui, que el servei de comunicació té un increment d'un 20%.

Una segona paradoxa és que no hi  ha cap pla d'ocupació.  L'any 2011 es van destinar 
203.000 € a plans d'ocupació, no és que sigui una quantitat molt alta, però es van incorporar 
en el pressupost a partir de les seves modificacions, les quals s'han fet al llarg de l'any, i que 
s'ha menjat el romanent de tresoreria. Per això li preocupa que en el pressupost d'aquest 
any en no haver-hi romanent de tresoreria s'hagin de crear plans d'ocupació i desconeix d'on 
podran sortir els diners.

Una  tercera  paradoxa  és  el  fet  que  s'han  pressupostat  140.000  €  a  Vallès  Visió,  quan 
aquesta  entitat  s'hauria  d'encaminar  a  la  seva  eliminació  o  fusió  amb  la  televisió  de 
Granollers, que avui està al plat del dia el tema de les fusions. Per exemple Antena 3 i la 
Sexta s'han fusionat, TeleCinco s'ha fusionat amb la Cuatro. En el món de les municipals, les 
notícies no cal que es repeteixin perquè cada dia surt al diari que hi ha televisions comarcals 
o  municipals  que  tanquen.  En  el  cas  de  Parets  la  partida  s'incrementa  respecte  al 
pressupost anterior. Vallès Visió tenia una partida més baixa, després es va suplementar i 
ara ja directament s'ha posat en el pressupost una partida bastant important.

La  senyora  Martí  citarà  de  l'anàlisi  que  ha  fet  el  seu  grup  algunes  partides  que 
s'incrementen. Una partida retallable és la de publicitat i propaganda, que passa de 55.322 € 
a 60.520 €. Les partida de Festes. Més crisi més festes, que passen de 159.950 € a 186.500 
€.

El capítol de contractes de neteja viària i serveis com clavegueram i enllumenat, pateixen un 
lleuger increment de 3.120.000 € a 3.199.000 €,  quan aquesta partida hauria de baixar, 
perquè igual  que els  lloguers.  Lloguers i  contractes són renegociables a la  baixa.  És la 
situació actual i l'Ajuntament els incrementa. Com és possible que l'Ajuntament no utilitzi els 
seus serveis jurídics, la seva capacitat negociadora i els seus imports per intentar reduir les 
xifres dels contractes.

Una partida que s'incrementa és la de subvencions a les entitats esportives, que passa de 
104.000 € a 112.500 €. No sap que en aquests moments hi hagi un increment de la pràctica 
esportiva. Hi ha les mateixes entitats, per això aquesta seria una partida a mantenir i el que 
segur que no s'ha de fer és incrementar-la.

La partida del servei de cultura disminueix, la qual hauria d'augmentar o quedar-se igual, i en 
canvi passa de 849.000 € a 824.000 €.

Respecte al programa de benestar social, que juntament amb els plans d'ocupació haurien 
d'haver estat els dos eixos del pressupost, perquè és el que demana el carrer,  ja que hi ha 
més de 1.500  aturats. No es pot solucionar l'atur d'aquestes 1.500 persones, però sí que es 
pot posar un pedaç i l'Ajuntament està obligat a posar-lo en la gent que ho té molt difícil per 
trobar feina en alguna empresa, i aquest pedaç es pot posar a través dels plans d'ocupació. 
Per això hauria de ser un eix clau i destinar una quantitat important, i no 100.000 € com 
diuen  que  s'han  invertit,  import  que  no  ha  vist,  com  tampoc  l'existència  dels  plans 
d'ocupació.

Els plans d'ocupació i benestar socials haurien de ser dos eixos. La regidora d'Hisenda ha 
dit que la partida de benestar social s'ha incrementat en 80.000 €, però ha estat en 68.000 €, 
perquè la partida de 2011 es va incrementar en 30.000 € en una modificació del pressupost. 
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Per tant ha passat de 822.000 € a 895.000 €. Es destinen pocs recursos al programa de 
benestar social, perquè la partida de comunicació creix en 69.000 €, creix més que la partida 
de benestar social. Això no és lògic, quan els plans d'ocupació i benestar social haurien de 
ser els eixos claus i principals del pressupost.

La  senyora  Martí  continua  exposant  que  s'ha  tret  la  consignació  pressupostària  de  la 
fundació de Can Butjosa, tot i que no desapareix la biblioteca. El NOPP en el seu dia ja va 
dir que no s'havia de crear la fundació. Demana que s'acompanyi de la pertinent dissolució 
en els propers pressupostos, perquè aquesta jurídicament està creada i a més de treure-la 
del pressupost s'ha de desfer jurídicament. O sigui, que s'ha de dissoldre des del punt de 
vista jurídic i integrar la biblioteca de Can Butjosa a la xarxa de la Diputació, ja que és lògic i 
coherent.

El capítol d'inversions suma un total d'1.648.000 €. Pràcticament la totalitat de la quantitat es 
destina a una partida de préstec, perquè només 60.000 € provenen de l'ordinari. Aquest és 
un tema per reflexionar, ja que si només es poden aportar per inversions de l'ordinari 60.000 
€  estan  en  una  situació  de  funcionament  difícil,  perquè  s'haurien  de  generar  quan  es 
recapten recursos per inversions. No s'ha de fiar sempre tota la inversió en préstecs.

Avui  posar  sobre  la  taula  la  necessitat  d'un  préstec  d'1.478.000  €  és  una  imprudència 
política amb la qual s'està caient. Endeutar-se amb aquesta quantitat més alta, encara que 
la regidora d'Hisenda digui que la situació econòmica de l'Ajuntament està sanejada, no és 
veritat,  ja  que  l'Ajuntament  deu  molts  diners  a  les  entitats  bancàries.  Al  llarg  dels 
pressupostos s'han empaquetat els deutes i xutats cap al futur, perquè algú altre que vingui 
al darrera l'entomi, perquè s'han concertats préstecs fins al 2026.

Si l'Ajuntament hagués de pagar avui els préstecs als bancs hauria de fer efectiu un total de 
13.575.000 €, més de la meitat del pressupost que avui es vol aprovar. És una quantitat molt 
alta,  per  molt  que  les  xifres  legals  ho  permetin.  No  s'hi  val  dir  que  la  llei  permet 
l'endeutament, perquè la llei també permet tirar-se per un pont, però no es tiren, perquè es 
farien mal, doncs això és el mateix.

La  xifra  absoluta  de  13.575.000  €  que  deu  l'Ajuntament  si  es  posen  les  quantitats  a 
amortitzar al 2012 dels préstecs, tot i que repeteix que s'han xutat a molts anys, alguns fins 
al 2026, l'any que ve l'Ajuntament ha de tornar cada dia als bancs 6.331 € diaris, comptant 
tots els dies de l'any. És a dir, l'Ajuntament a les 8 h quan obre les portes  ja ha hagut d'anar 
a les entitats bancàries a portar 6.331 €. Amb aquesta situació és una imprudència sol·licitar 
un nou préstec en el  pressupost.  Aquesta és la  valoració global  del  finançament  de les 
inversions,  però  també ha de dir  que  respecte  al  contingut  de les  inversions,  el  NOPP 
comparteix  un  apartat  destinat  al  tema viari,  ja  que  és  una necessitat  recuperar  l'espai 
públic, i sobretot aquestes inversions que fan tanta falta com l'acabament del carrer Major i 
del Raval, entre d'altres.

Una de les inversions que es proposa, la més grossa, la de Cal Jardiner, que són noves 
construccions adossades a Cal Jardiner que es volen destinar a bugs d'assaig per música. 
Tot i que el NOPP ha reivindicat reiteradament la necessitat d'un espai destinat als joves, no 
només ho ha sol·licitat el seu grup, sinó gent del carrer, com l'Ateneu que va néixer i va morir 
una mica perquè no va rebre suport institucional, és molt important que els joves disposin 
d'un espai, potser seria més adequat buscar espais temporalment pels joves, perquè com 
Ajuntament i com a espais de propietat municipal, d'espais molt grossos i importants que 
estan infrautiltizats com el teatre de Can Butjosa, la Sala de la Cooperativa, la Marineta. 
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Seria bo preveure destinar els esmentats espais als joves temporalment i esperar a buscar 
una ubicació definitiva, perquè el projecte de construcció de Cal Jardiner no és una prioritat. 
S'ha de tenir en compte que la quantitat que es pressuposta no és l'import del projecte, 
perquè el projecte sobrepassa el 1.000.000 €.

La senyora Martí indica que es volen construir nous espais quan hi ha espais infrautiltizats. 
El  pressupost  del  projecte  supera  el  1.000.000  €,  encara  que  la  partida  prevista  al 
pressupost és inferior perquè hi ha una subvenció del PUOSC al voltant de 500.000 €.

Seria millor buscar l'ús d'altres locals encara que sigui temporalment i estudiar la idoneïtat o 
no en el futur de desenvolupar el projecte, i els diners del PUOSC reconduir-los en altres 
tipus d'inversions més urgents i importants de fer.

Pregunta si és lògic que s'estigui caient la teulada de Can Cot i que es proposi construir un 
de nou. Aquest tema requereix una reflexió sense dubtar en absolut que és una necessitat 
molt important destinar un espai per als joves, fet que el seu grup ha reivindicat, però la 
proposta  que  es  fa  no  és  la  més  encertada  per  diverses  raons,  sobretot  per  raons 
pressupostàries.

Respecte a la plantilla de personal, l'Ajuntament de Parets al 2011 té una plantilla de 252 
persones i al 2012 s'incrementa a 254. Si bé és veritat que algunes d'aquestes places són 
per qüestions educatives, com s'entén que s'incrementi la plantilla en dues persones, i es diu 
que en el  pressupost  del capítol  I,  de personal,  es redueix el  2,52%. Deu haver alguna 
partida que no està dotada en la seva totalitat i que després s'haurà de suplementar.

En la plantilla ha vist moltes persones amb una condició que diu “laboral temporal”. Demana 
que es defineixi la temporalitat i què vol dir. En la relació de llocs de treball que no s'aprova 
amb la plantilla, però que dóna peu a la seva confecció, ha observat que hi ha 19 places de 
lliure designació.

El NOPP està preocupat pel sistema d'accés als llocs de la funció pública. Tot i entenent que 
l'Ajuntament de Parets del Vallès pot tenir pel seu volum algun lloc de lliure designació, el 
que segur que no és lògic és que hi hagi 19 llocs, perquè aquest fet produeix en la població 
desafecció, perquè s'ha de ser molt curós en el tema de l'accés a la funció pública i els llocs 
de treball públic, sobretot en aquests moments que hi ha moltes persones aturades i s'ha 
d'intentar respectar els principis de lliure concurrència i la proposta que hi ha en la relació de 
llocs de treball no és encertada i s'hauria de corregir.

La senyora  Martí  indica  que no hi  ha en el  pressupost  cap mena de proposta de com 
evolucionarà la plantilla. El NOPP no vol pas que s'acomiadi ningú, però sí que voldria saber 
què es fa amb les baixes i  les jubilacions. Altres administracions no cobreixen aquestes 
places,  ja  que  el  lògic  és  que  no  hi  hagi  increment  de  places,  perquè  totes  les 
administracions públiques congelen o redueixen les plantilles. Parets incrementa la plantilla 
en dues places.

El NOPP vol disposar de l'organigrama de l'Ajuntament que és el que hauria d'acompanyar a 
la plantilla i  la reordenació de serveis que són bastant diferents de l'any passat,  fet que 
indica que s'està en una situació de massa temporalitat i seria bo donar un organigrama més 
fix a l'Ajuntament.

La senyora Martí resumirà en sis les raons puntuals per les quals el NOPP vota en contra 
del pressupost.
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La  primera,  perquè  no  s'eliminen  organismes  que  no  tenen  utilitat  com  per  exemple 
HabitaParets. S'han d'eliminar perquè totes les administracions redueixen organismes que 
no tenen una rendibilitat i una funció concreta.

La segona, perquè s'han incrementat els deutes i s'han proposat inversions sense estudi, 
cost i benefici, sense estudis previs i sense pensar abans de gastar.

La tercera raó, perquè es mantenen els 140.000 € de Vallès Visió.

La quarta, perquè no hi ha cap pla d'ocupació definit al pressupost; la cinquena perquè es 
destinen menys diners a serveis socials o uns diners molt iguals al de l'anterior pressupost. 
Aquesta hauria de ser una partida revolucionària;  i  la  sisena perquè no s'acompanya al 
pressupost cap pla d'austeritat, per molt que es fan servir aquestes paraules reiteradament, 
el pla d'austeritat no es veu per enlloc i la prova és que únicament es redueix el pressupost 
en menys de 0,8%. Si hi hagués una reducció contundent del pressupost pensaria que està 
al  davant  d'un  pla  d'austeritat.  Per  les  raons  exposades  el  NOPP  vota  en  contra  del 
pressupost.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup ha estudiat el 
pressupost i no ha sabut veure la contenció de la despesa fins al punt dels 500.000 € de 
reducció.

Ha  comprovat  que  no  s'han  recollit  les  propostes  que va fer  el  seu grup  en  les  dues 
reunions de treball.

Amb els números del pressupost ha de dir que CiU va proposar sortir del Consorci Teledigital 
de Mollet, és a dir Vallès Visió, ja que la partida és molt important. En el pressupost de l'any 
2011 la partida era de 58.783 € complimentada amb més de 100.000 € posteriorment. En 
canvi aquest  any hi  ha una partida de 140.000 € i  espera que no es complementi  més 
endavant.  Resulta  que estan  en  un  moment  en què  tothom tanca televisions  o  surt  de 
consorcis  i  en  canvi  Parets està  igual  o l'incrementen.  Això  al  llarg de l'any ho sabran. 
Perquè ara l'equip de govern dirà que no, però al llarg de l'any pot passar com l'any passat 
que la partida es complementi.

CiU va proposar deixar sense activitat la societat d'HabitaParets. En aquest sentit l'equip de 
govern comenta que hi ha una reducció del 60% de la societat, però aquest percentatge no 
és una predisposició de l'equip de govern, sinó que ve una mica lligat amb les subvencions 
que minven en alguns departaments i d'altres desapareixen. En aquest sentit s'acomiaden 
dues  persones  i  el  sou  del  gerent  passa  a  pagar-lo  el  50%  la  societat  i  l'altre  50% 
l'Ajuntament.

En tot cas l'Ajuntament continua fent l'aportació de 24.563 € a la societat, i si no està errat la 
societat passa a formar part del Departament de Territori de l'Ajuntament, però alhora es 
continua pagant el lloguer del local on està a dia d'avui. Pregunta per aquesta qüestió.

Respecte al tema dels lloguers, ha de dir que és una partida important i es va comentar la 
possibilitat  de  treballar  en  la  seva  renegociació  i  reducció,  atès  que  avui  en  dia  es 
renegocien els lloguers, ja sigui d'empresa o d'habitatge, i no en un 20% o un 25%, sinó fins 
i tot en un 40%. Aquesta reducció tampoc l'ha vist en el pressupost.

Un altre tema que es va comentar va ser la subvenció a les entitats, que s'ha recollit en el 
pressupost, que s'havia efectuat una reducció, però no se sabia el percentatge, que no era 
lineal  i  que  hi  havia  uns  factors  per  atorgar  les  subvencions.  No  ha  sabut  veure  el 
percentatge en concret, però ha vist una actuació.
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El senyor Martín continua exposant que un altre tema que es va posar damunt de la taula va 
ser la revisió dels contractes de serveis. L'equip de govern va comentar que es faria un 
esforç de revisar els contractes, sobretot els que vencien aquest any i la sorpresa és que 
mirant el pressupost de l'any passat i el d'aquest hi ha un que és dels que acabava aquest 
any de manteniment de la poda d'arbrat que té el mateix import de 139.000 €.

Hi ha un tema que crida l'atenció, que és la Fundació de Can Butjosa, que per una banda es 
deixa de fer l'aportació de 128.751 €, i per l'altra en el pressupost de programa la biblioteca 
de Can Butjosa té un cost d'increment de la retribució del personal de 85.188 €. Demana 
que s'expliqui aquesta qüestió.

Hi  ha  partides  que  sobten,  més  petites  o  més  grans.  Un  exemple  és  l'Associació 
Pessebrista, que té una subvenció i a part té una altra per la 42a trobada pessebrista que es 
va fer l'any passat. L'any passat es va fer una aportació extra per l'esmentada trobada de 
10.000 € i aquest any té una altra de 5.000 € més.

El senyor Martín indica que està bé construir nous equipaments, però abans de pensar en 
casals  de  joves  a  Cal  Jardiner  estaria  bé  acabar  de  construir  les  tanques  de  la  pista 
d'atletisme. No s'han de construir equipaments nous sense acabar bé els que es tenen.

En el capítol I, que suposa més del 50% de les despeses de l'Ajuntament, vol comentar que 
quan va treballar les Ordenances es va fer una especial esmena en treballar l'IBI i l'IAE, que 
suposaven més del 50% dels ingressos del poble. En aquest sentit CiU va demanar que en 
el capítol I es treballés per reduir aproximadament un 3%, ja que suposa un 50% de les 
despeses de l'Ajuntament i l'equip de govern proposa una disminució d'un 2,5%, però que és 
irreal, és fer demagògia perquè s'han tret 203.000 € dels plans d'ocupació que s'han passat 
aquest any i si es veuen el números si es treu l'esmentat import, s'incrementa el capítol I en 
48.715 €.

En el capítol I a l'hora de treballar la reducció es va comentar reduir el 3%, per exemple 
sense cobrir les baixes temporals que es produeixin, les baixes per maternitat, baixes per 
llarga  malaltia,  per  jubilacions,  jubilacions  anticipades,  o  proposar  al  personal  de 
l'Ajuntament si algú es vol acollir a alguna reducció de jornada o a mitges jornades, perquè 
de 252 treballadors, més d'un s'acolliria.

Un tema que sobta és la quantitat de contractes laborals que hi ha i sempre pensant que tot 
el que es parla de capítol I, el Patronat Municipal d'Ensenyament queda al marge.

A nivell general, el pressupost no té diners per invertir en ordinari, o sigui que no hi ha diners 
per portar a terme inversions un cop descomptades totes les despeses i aleshores l'equip de 
govern  demana  un  préstec  d'1.500.000  €  o  d'1.600.000  €  per  executar  les  inversions. 
S'hauria de ser més auster, reduir molts aspectes que ha comentat abans, es tracta de més 
de  500.000  €  i  segurament  es  podrien  fer  aquestes  inversions  i  demanar  un  préstec 
segurament, però mai seria d'un 1.500.000 € o d'1.600.000 €, sinó d'un préstec de la meitat 
de l'import, i seria un préstec molt més ajustat als moments en què estan.

El senyor Martín continua exposant que el pressupost no és realment auster i no té cintura 
per fer front  a possibles contingències que puguin esdevenir.  L'altre dia va haver-hi  una 
reunió en el Consorci de Gallecs, en què s'explicava que aquest any acabaria en dèficit i 
l'any vinent com que canvien les subvencions, varien a la baixa, resulta que en els millors 
dels escenaris l'any vinent el Consorci de Gallecs tindrà un dèficit d'uns 20.000 €. D'acord 
amb els Estatuts del Consorci aquests diners l'han de pagar els ajuntaments del consorci. 
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En aquest cas Parets com fa una aportació de 8.000 €, haurà de fer front a 4.000 € o 5.000 
€ i és una partida petita, però si això mateix passés a Vallès Visió no s'ho vol ni imaginar.

En definitiva, CiU creu que el pressupost no és prou auster i que no es cenyeix a la situació 
actual.

Voldria que el seu company Raul Urtusol comentés una sèrie de punts que ha vist en el 
capítol I.

Pren la paraula el senyor Urtusol i exposa que tal com s'ha comentat, el capítol I és molt 
important,  i creu que hi ha capacitat per destinar-hi esforços i reduir la partida de forma 
sostenible.

S'ha d'intentar trobar solucions que no siguin costoses. Hi ha mecanismes i maneres per 
poder-lo fer.

CiU ha dedicat esforços per revisar el capítol I i  dintre del procés de revisió i  treball  ha 
detectat algun tema que no acabava de concordar i que trontolla.

Explica  que  els  funcionaris  tenen  repartit  els  seus  sous  dintre  de  diferents  conceptes, 
retribucions  bàsiques,  triennis,  complements  de  destí  i  complement  específic.  La  llei 
pressupostària defineix la majoria d'aquests conceptes. Al mes de maig de 2010 mitjançant 
el Reial decret llei 8/2010 es van reduir i es van ajustar les taules salarials, els conceptes 
pròpiament i indica que CiU ha agafat com a exemple quatre llocs de treball, tots quatre amb 
un grup d'accés A1, com el secretari, el director de Recursos Humans, el cap de l'Àrea de 
Serveis Territorials i la interventora, i hi ha unes diferències enormes quant a la informació 
que  disposava  mantenia  que  la  retribució  bàsica  ve  definida  per  la  Llei  pressupostària 
respecte a l'import i ajustada en el Reial decret llei del mes de maig.

En el Departament de Secretaria hi ha un lloc de treball A1 que passa dels 27.500 €; el 
director de Recursos Humans 14.042 €; el cap de l'Àrea de Serveis Territorials 14.700 € i la 
interventora 14.940 €. D'acord amb les taules salarials el lloc de treball A1 hauria de tenir 
una retribució específica de 14.555,84 €, distribuïda en 12 mensualitats de 1.109,05 € i 2 
pagues de 623,62 €. Demana que s'expliqui a què és degut i si la informació que té el seu 
grup no és la correcta.

En aquest sentit es podrien posar els exemples que volguessin a nivell de complement de 
destí, entre d'altres. Simplement ha posat un exemple per saber a què és deu la diferència 
de  salari  dintre  del  mateix  grup professional  i  si  està  mal  informat,  en tot  cas  que se'l 
corregeixi.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup vota en contra.

Intervé el portaveu del PP, el senyor Carmany, i en primer lloc dóna les gràcies l'equip de 
govern per oferir  al  PP l'oportunitat  de participar en l'elaboració dels pressupostos en la 
mateixa línia que les Ordenances. Pressupostos que s'han elaborat en mig d'una important 
crisi i que des del seu grup creu que el fet de sumar esforços entre partits és importantíssim.

S'ha fet un pressupost amb un pla de contenció important. És a dir el pla de contenció com 
ja ha comentat abans la regidora d'Hisenda, ha fet reduir el pressupost en 550.000 €, i no és 
demagògia, és una realitat. Reducció que l'equip de govern d'aquests 554.000 € invertirà 
390.000 € en les tres àrees o partides que són més importants com ocupació amb 100.000 
€, amb educació 210.000 € i acció i benestar social 80.000 €. Es podria desgranar més, però 
la regidora ho ha explicat amb meridiana claredat.
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El senyor Carmany ressalta l'esforç que ha fet l'equip de govern per elaborar un pressupost, 
en què no només no es toquen les partides més importants i més necessàries, sinó que a 
més s'incrementen. A partir d'aquí dir i recordar que en el programa del PP de les eleccions 
municipals  va  dir  que  no  acceptaria  cap  pressupost  que  no  fos  de contenció  i  en  què 
haguessin retallades en ocupació, educació i salut. El pressupost no només és de contenció, 
sinó que les esmentades partides s'han incrementat, per això el vot del PP és positiu.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que no entrarà en massa 
detall en els temes, perquè ja s'ha parlat de forma substancial, el que sí que farà serà la 
lectura d'un escrit elaborat a partir de l'assemblea que es va dur a terme ahir en referència a 
aquests pressupostos.

“El  grup  municipal  d'ICV-EUA vol  expressar  el  seu  desencís  envers  els  pressupostos  
presentats en aquesta sessió extraordinària per a la seva aprovació. La nostra decepció  
perquè  entenem  com  uns  pressupostos  continuistes  i  per  tant  conseqüents  amb  les  
polítiques de captació de vot i electoralistes del PSC, que tan bons resultats li han donat en  
els darrers anys, però que ara amb minoria a l'Ajuntament i en altres circumstàncies socials i  
econòmiques volen seguir imposant.

El  nostre desencís per uns pressupostos que en cap cas reflecteixen la  realitat  social  i  
econòmica que viu el nostre país i de retruc el nostre municipi.

En primer lloc volem mostrar la nostra preocupació amb aquestes polítiques continuistes  
basades també en l'endeutament  constant.  Un endeutament que ens porta diàriament a 
tenir una despesa de crèdit per amortització i interessos al voltant de 6.000 € diaris només  
per aixecar la persiana d'aquesta administració.

Les despeses financeres ens ofeguen que cada cop més, però vostès segueixen amb les  
mateixes  actituds.  Creiem  que  són  uns  pressupostos  irresponsables  envers  la  situació  
d'austeritat que s'està aplicant a la majoria de països del nostre entorn i també i en clau més  
local en d'altres municipis de la comarca.

Més del mateix i un cop més a contracorrent com els darrers anys ens gastarem el que no  
tenim. Allà vostès i les seves polítiques. Ja s'ho trobaran.

L'escassa inversió proposada en aquest pressupost en política social, ocupació, formació i  
emprenedoria és de preocupar.

Vostès que varen portar dins del seu programa electoral el gran titular de creació de 600  
llocs de treball en quatre anys, la creació d'un viver d'empreses, entre altres grans titulars,  
ara ens proposen una inversió de mínims en aquesta partida per al proper any.

Molta sort per al proper any als ciutadans i ciutadanes del municipi en situació d'atur, doncs  
els hi caldrà envers aquests pressupostos que avui s'aprovaran amb el suport del PP.

Volem també  expressar  la  nostra  preocupació  pel  que  fa  al  tema  de  la  comunicació  i  
concretament pel manteniment de la partida destinada al Consorci Teledigital Vallès Visió de  
140.000 € i que superen amb escreix la quantitat destinada a la partida d'ocupació efectiva  
abans comentada.

Tornem a expressar la voluntat de mancomunar el servei amb altres televisions locals per tal  
de situar-la a nivell inicials d'inversió, 40.000 € segons ha expressat en el manifest conjunt  
que va presentar el nostre grup municipal d'acord amb la resta de forces polítiques.
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Vallès Visió va ser una iniciativa imposada per l'alcalde Monràs i de retruc com sempre, que  
el poble veí fa quelcom i per imitació per l'exalcalde Joan Seguer com a eina política de  
promoció del PSC.

Destinar tan important import ens assembla en aquests moments insostenible. Estem segurs 
que la resta de municipis que hi participen ben aviat es replantejaran la seva participació.  
Vilanova en un acte de responsabilitat ja ho ha fet per incompatible vers la situació de la  
necessitat per altres partides més necessàries.

No entrarem a comentar totes les nostres discrepàncies punt per punt, partida per partida,  
doncs en tocarien les campanades fora de casa.

Incidir altre cop doncs afecten també els pressupostos en la nostra disconformitat pel que fa  
a la mitja dedicació afegida als alts càrrecs de la Junta de Govern, quan aquestes en altres  
legislatures  havien  estat  com  a  màxim  de  tres.  Cal  que  els  ciutadans  sàpiguen  les  
repercussions d'aquest tipus de decisions dins dels pressupostos i el que comporten.

Volen fer-los una petició. Els regidors i regidores aquí presents observem constantment com 
els imports de les inversions pressupostades són modificats a l'alça en les juntes de govern i  
alguns  plens  municipals  per  la  manca  de  rigor  en  la  seva  execució,  incrementant  
substancialment la despesa prevista. Si us plau siguin curosos en aquest punt i exigeixin als  
tècnics més cura per tal de controlar la despesa prevista.

Dins de l'apartat d'inversió veiem que s'ha destinat un import de 306.000 € en la posada en  
marxa de l'anomenat casal juvenil. No hi estem pas en contra, doncs la majoria de forces  
polítiques  aquí  representades  l'hem  reivindicat  moltes  vegades.  No  obstant  això  i  fent  
referència a la greu situació d'atur juvenil en un percentatge que s'apropa al 50% dels joves  
estem  segurs  que  consultats  en  aquests  moments  preferirien  que  es  destinessin  i  es  
duguessin a terme plans d'ocupació i formació destinats a solucionar aquesta situació vers  
aquests  equipaments  desitjables  per  tots,  però  justificadament  prorrogables  per  quan la  
situació econòmica millori.

Per acabar dir que aquests pressupostos confirmen els nostres recels previs vers la seva  
oferta de participar-hi i la nostra coherència vers la decisió presa de no fer-ho. El nostres  
sens  dubte  haguessin  estat  molt  diferents  per  l'anterior  expressat,  d'entre  d'altres  
consideracions que avui no comentarem.

Vostès seran els responsables de la seva execució i per tant és de la seva responsabilitat la  
bona gestió dels mateixos.

Molta sort també a vostès doncs els hi caldrà. Sembla pel que proposen que el proper any  
en dependrà la sort i no pas els seus pressupostos i d'això també en dependrà el benestar  
dels  ciutadans  i  ciutadanes  del  nostre  municipi.  Així  ho  expressen  els  pressupostos  i  
aquesta  és  la  valoració  que  nosaltres  fent  i  per  tant  no  donarem  suport  a  aquests  
pressupostos. Gràcies”

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que el seu grup considera 
que els pressupostos per al 2012, a pesar de tot el que han escoltat, són uns pressupostos 
austers i de contenció, però clarament socials. Les partides si es miren bé donaran la raó a 
aquesta afirmació amb increments en educació, serveis socials i d'ajuda als més necessitats 
i en el foment i promoció de l'ocupació.
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L'austeritat ha significat un estalvi front al 2011de més de 550.000 €. Si sumen les partides 
són 554.000 € els que s'han estalviat, dels quals han considerat que s'havien d'invertir més 
de 380.000 € en les partides socials més importants com han dit abans i que ha explicat molt 
bé la regidora, és a dir per l'ensenyament públic, pels ajuts socials i per fomentar l'ocupació 
d'aturats.

Aquestes  venen  a  ser  les  prioritats  de  l'equip  de  govern  i  el  seu  compromís  amb  els 
ciutadans de Parets. És una clara aposta per al benestar dels ciutadans, tot el contrari que 
fan o que veuen que fa el  govern de la Generalitat,  que efectua retallades a l'estat  del 
benestar, fent que la càrrega de la crisi la paguin els més desfavorits, la classe mitjana i 
treballadora del país. Només cal recordar-se de les davallades efectuades en ensenyament i 
en sanitat  i  per si  fos poc aquesta setmana mateix confirmen l'increment del 12% en el 
transport públic concretament en la tarja T-10, la que més utilitzen els usuaris del transport 
públic.

Finalment després de molts mesos de marejar la perdiu, al final es decideixen i apliquen el 
copagament d'1 € per cada recepta mèdica. Consideren que això és un veritable greuge pels 
jubilats i pensionistes del país.

Quant al pressupost d'inversions aposten per aquelles que són més necessàries i que han 
estat demandades per la població i que les finances de l'Ajuntament les pot afrontar sense 
posar en perill la seva estabilitat econòmica i financera.

A més aposten per fer inversions perquè consideren i estan convençuts que aquestes són 
generadores de riquesa, que ajuden a potenciar l'activitat industrial i que permeten mantenir 
i en algun cas crear llocs de treball i per descomptat que sense obviar que milloren el poble i 
augmenten la qualitat de vida dels ciutadans de Parets.

Per  acabar  agraeix  als  membres  del  PP  la  seva  implicació  a  l'hora  d'elaborar  els 
pressupostos amb les seves aportacions i responsabilitat per arribar a trobar i poder baixar 
més de 520.000 € en ajustos i amb la seva voluntat de reinvertir part d'aquest import en les 
partides socials que s'han mencionat anteriorment, tenint la capacitat el PP d'aparcar les 
diferències ideològiques i pensar en clau local i no nacional ni de partit.

Intervé la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i indica que per al·lusions comentarà, que 
s'ha apuntat les preguntes realitzades i són més de vint i només vol manifestar que lamenta 
enormement que s'aprofiti el Ple per fer aquests tipus de preguntes, tenint els mitjans que es 
tenen com són les comissions informatives o com es va dir  el  primer dia que l'equip de 
govern està a disposició de tots els grups municipals per a respondre les preguntes que hi 
haguessin sobre temes que són de molt detall.

L'equip de govern detecta, potser s'equivoca, que hi ha poca voluntat d'ajudar i sí de posar 
pals a les rodes. Una simple pregunta es pot contestar i veure com les coses no són així. No 
és en tots els casos, però sí en la majoria.

Dos grups municipals no l'han entès, potser s'ha explicat malament, ja que com poden dir 
que no hi ha hagut contenció de la despesa; com poden dir que no s'han reduït aquests 
500.000 €, llavors què passa, que els 220.000 € que s'han invertit en educació, els 100.000 
€ d'ocupació i els 80.000 € en benestar social se l'ha inventat i se l'ha tret de la màniga. Això 
respon a què s'han rebaixat d'altres llocs del pressupost per poder-se invertir aquí.
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La senyora Martí ha insistit diverses vegades que no veu on són els 100.000 € d'ocupació, 
per això li  passa a detallar per donar resposta a algunes de les preguntes. 20.000 € es 
destinen a formació de l'SLOP, que l'any passat estava en 5.000 € i aquest any 25.000 €, 
40.000 € en la partida nova que s'ha creat de foment de l'ocupació, que es diu emprenedoria 
i cooperativisme i 40.000 € en subvencions en PYMES i MICROPYMES. Afegeix que l'equip 
de govern no s'inventa res.

Pren  la  paraula  la  presidència  i  per  completar  la  ja  extensa  intervenció  de  la  regidora 
d'Hisenda, com a equip de govern i de treball, que han treballat en els pressupostos tant el 
PSC com el PP, creu que és bo sintetitzar i  encara que avui toquin les campanades no 
passa res, de fet tots els que estan aquí ho fan amb plena satisfacció, perquè de fet és la 
responsabilitat que tenen, i que tenen encomanada per la ciutadania.

Ha de dir que està orgullós i satisfet de tots els que han participat en el pressupost, perquè 
s'ha treballat tant o més que mai en fer un esforç impressionant per ajustar el que durant 
molts anys no ha estat necessari per la situació conjuntural en la qual es troven.

Agraeix el gran esforç realitzat per cadascuna de les àrees per intentar reajustar on gairebé 
no es podia i per intentar alliberar els recursos que després s'han destinat a altres partides.

Aquest pressupost és el que ha inclòs més propostes participatives que mai, perquè ha estat 
un reflex del programa electoral, ampliant algunes de les propostes d'altres grups. Aquest 
pressupost recull propostes de CiU, moltes del PP i algunes d'ICV. No recull cap proposta 
dels que no han fet cap proposta que és el cas del NOPP.

La presidència continua exposant que en el context general és bo que es digui, i més les 
administracions locals, que els ajuntaments estan fent els deures. Hi ha un article publicat 
aquesta mateixa setmana que diu que “la deuda local es la que menos crece en el conjunto  
de les administraciones”.  És un fragment molt  petit.  “La deuda de los gobiernos locales 
creció tan solo el 1,3% en el tercer trimestre y se sitúa en un 3,4% del PIB. Esta cifra supone 
una  reducción  de  la  deuda  local  respecto  al  trimestre  anterior  y  contrasta  con  las  
comunidades autónomas que creció un 22% y alcanzó el 12,6% del Producto Interior Bruto”.

És a dir que la feina de les administracions locals les que trepitgen a terra són les que més 
estan realitzant aquesta feina. Alguns altres igual han d'agafar el model, però l'Ajuntament 
està fent aquesta feina i el conjunt de les administracions indistintament dels colors polítics, 
des de l'administració local és des d'on es fa aquesta feina.

La regidora d'Hisenda ha detallat que en els pressupostos moltes de les propostes que s'han 
presentat i molts dels resultats, inclús s'ha donat molt de detall i ha trobat a faltar que aquest 
rigor i detall es quantifiqués en algunes de les intervencions d'algun grup municipal, ja que 
es parla de molt, poc, poquet, però no de números, i a l'equip de govern li hagués agradat 
molt entrar en el debat, primer polític, que per això són polítics i evidentment amb la praxis 
dels  números surten com surten,  indistintament  en les  mànigues no tenen recursos per 
posar, com ha dit la regidora, i sí que surten d'un treball acurat.

Un  treball  acurat  que  fa  que  el  pressupost  doni  un  canvi  substancial  en  algun  altre 
pressupost, que és passar de la cultura de la despesa a la cultura del cost, sinó no s'hagués 
pogut fer aquest pressupost.
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Un altre aspecte bàsic de la confecció del pressupost és la prudència. La prudència sobretot 
és la màxima dels ingressos. Caixa real, previsió d'ingressos per tributs, taxes i participació 
en els ingressos de l'Estat realitzada en base a criteris de recaptació. No han fet trampes al 
solitari.  Amb el  que hi  ha és  amb el  que es  compte,  i  amb el  que compten surten els 
pressupostos que surten.

Prudència, per a la resta d'ingressos es pressuposta allò que jurídicament i formalment és 
una obligació per al tercer garantint una plena alineació amb el pressupost amb el resultat 
financer final i la conseqüent necessitat i capacitat de finançament.

La presidència manifesta que han portat la gestió a l'hora de confeccionar els pressupostos, 
però  han  portat  la  gestió  amb uns paràmetres  i  unes voluntats,  perquè  el  que toca  és 
ajustar-se als paràmetres i voluntats.

Han fet també una adaptació a la realitat de la despesa. El pressupost és auster, però és 
realista. Dóna cobertura a tota la despesa contreta per al proper exercici. Han prioritzat les 
polítiques socials, la reactivació de l'economia, el foment de l'ocupació, l'educació i sobretot 
es genera un espai públic de qualitat, que es veu en les inversions a les quals es referirà.

Han reduït les partides no prioritàries complimentant els increments de la despesa ordinària 
derivats del funcionament i  sobretot del manteniment d'inversions anteriors i això s'ha fet 
dient uns números clars, que vol traduir amb números, però sobretot amb una explicació 
senzilla perquè és important.

Quan un creu que la feina que ha fet és important i és una feina bona i a més ha costat tant 
arribar  als  reajustaments,  al  final  els  números  són  els  que  parlen  indistintament  de 
valoracions.

L'Ajuntament tenia un pressupost que s'ha reduït aquest exercici un 0,88%. És poc aquest 
percentatge, però és bastant més del que ha fet la Generalitat i moltíssim més que el gran 
model  que  va  posar  la  portaveu  del  NOPP  de  la  capital,  que  és  Barcelona,  que  ha 
augmentat un 3%. És a dir, han reduït més que el que han reduït alguns altres. I això que 
sembla tan poc, són a efectes reals 169.000 €, i la reducció real que s'ha fet en pressupost 
per després reinvertir en altres aspectes que ara comentarà és de 554.000 €. No poquet, ni 
molt, és a dir 554.000 €, per una raó perquè en els pressupostos hi ha 80.000 € en política 
social que no hi eren, 100.000 € en ocupació, que no hi eren i 210.000 € en educació que no 
hi eren. És a dir 390.000 €. Aquests que no hi eren i ara hi són, s'han reduït d'altres partides. 
Després  es  pot  entrar  en  el  detall.  Han  dit  que  en  les  subvencions  s'ha  augmentat  la 
d'esports, s'haurien de mirar totes, ja que les subvencions s'han reduït en un 10%. Si es mira 
una, aquesta es pot haver incrementat i unes altres reduït, però és una lectura sesgada del 
pressupost.

La  presidència  indica  que  els  números  són  clars,  no  enganyen,  tenen  poques 
interpretacions, és una de les avantatges, i  són objectius. 169.000 € que no estan en el 
pressupost. Una reducció del 0,88% i 390.000 €, que no hi eren en el pressupost de 2011. 
En polítiques socials, ocupació, i educació més de 550.000 €.

Es volia referir a algunes de les intervencions de manera succinta, però prefereix referir-se 
de manera correcta amb la voluntat de donar resposta.
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Secretaria General

La portaveu del NOPP ha començat dient que se l'havia exclòs del debat. No vol que ningú 
se  senti  ofès,  però  hi  ha  en  algunes  coses  que  es  falta  a  la  veritat.  No  dirà  que  són 
mentides.  La  portaveu  del  NOPP es  va  excloure  des  del  primer  moment  dient  que  no 
arribaria mai a cap tipus d'acord amb el Partit dels Socialistes.

La senyora Martí diu que només s'ha fet una contenció del 0,88%. La presidència recorda 
que el que va dir a l'anterior Ple que era el model d'austeritat de Barcelona és un model que 
difereix, ja que s'ha incrementat i el de Parets s'ha reduït. En un model que hagués estat de 
retallades i  auster podrien coincidir  en quines són les retallades. D'austeritat  és el  de la 
Generalitat que ha estat d'un 0,7%. No considera que sigui ni petita ni mínima, considera 
que és importantíssima, però també considera que la de Parets és importantíssima perquè 
és superior.

S'ha dit que l'increment en les despeses socials ha estat mínim. El mínim són 80.000 €. 
S'han de posar números.

La senyora Martí també ha dit que hi ha hagut uns reajustaments que no han sabut veure. 
La presidència indica que l'equip de govern podria intentar que els veiés, però sinó els ha 
sabut veure, l'equip de govern li diu on estan i els podrà veure claríssimament.

Es  parlava  que els  lloguers  han baixat,  però  molt  poc  i  que  es  podien baixar  més.  La 
presidència indica que s'han baixat un 20%, en anteriors pressupostos no s'ha baixat aquest 
percentatge.  Aquesta  baixada  s'ha  aconseguit  fruit  de  la  negociació  amb  els  diferents 
operadors.

El NOPP diu que no ha vist plans d'ocupació. La presidència explica que tots els anys els 
plans  d'ocupació  s'han  ficat  en  romanent  de  tresoreria.  Aquest  any  a  més  els  plans 
d'ocupació  s'incrementen  molt.  S'ha  d'anar  a  la  praxis  i  la  gent  del  carrer  veu  que 
l'Ajuntament treu 8 plans d'ocupació locals més, i que dels 8 que s'havien de treure els únics 
que no veuran són els que avui acaba de retallar la Generalitat, que passen de 8 a 2 a 
Parets. El que han dit a la ciutadania és el que havia dit la Generalitat que tenien 8 plans 
d'ocupació que ja no es tenen i que només hi ha dos, aquest sí que es veuran reduïts. Però 
els que ha de treure l'Ajuntament que són 8 plans d'ocupació local no es veuran reduïts 
perquè es pagaran amb pressupost.

Respecte a les subvencions, s'han rebaixat un 10% i no el 20% que demanava CiU.

Es diu que l'ordinari amb inversions és de 70.000 €, això s'ha de mirar bé perquè hi ha una 
partida que arriba d'HabiParets i una altra de l'Ajuntament amb 170.000 €. 

S'ha dit que és una imprudència demanar per executar aquestes inversions. Li ha sobtat la 
paraula. El model del NOPP que és Barcelona, augmenta un 46,3% les inversions, fet que 
aplaudeix. Parets redueix les inversions un 12,2% i no les amplia més perquè no pot, perquè 
vol tenir un marge i han fet els pressupostos des de la prudència.

La  presidència  continua  explicant  que  intervenció  ha  emès  un  informe  que  indica  que 
l'Ajuntament es pot endeutar per la capacitat de retorn amb més d'1.800.000 € i ho fa per 
menys d'1.400.000 €. L'Ajuntament té molta més capacitat de retorn que la que tenia. Ho 
farà més fàcil  perquè la  gent  ho entengui.  La  senyora  Martí  diu  que cada paretà  quan 
s'aixeca ... Ell ha de dir que cada paretà quan s'aixeca té menys deute del que tenia l'any 
passat. L'any passat tenia més deute que aquest any. Tenia un rati de deute viu més alt del 
d'aquest any. Això és fer gestió.
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Secretaria General

Quant a la plantilla ha de dir que s'ha mesclat tot. La plantilla, els llocs, i les places. L'equip 
de govern s'ha esforçat en explicar-lo. Es presta en qualsevol moment a què el director de 
Recursos  Humans  ho  expliqui.  Ha  de  dir  que  Recursos  Humans  ha  fet  un  esforç 
impressionant en reduir  la plantilla en més d'un 2,5% en el capítol I. Respecte a què s'han 
augmentat 2 llocs, ha de dir que encara són pocs perquè hi ha 4 professors nous, perquè hi 
ha una escola bressol nova.

Alguns dels  paràmetres que es demanaven com no cobrir  jubilacions,  ni  amortitzacions, 
s'està aplicant, perquè sinó passa això no podria haver una reducció. Es redueix perquè hi 
ha una gestió, perquè s'optimitzen, perquè hi ha llocs que no es cobreixen, perquè hi ha 
llocs que es cobreixen temporalment, que en el moment que no estan es cobreixen amb 
mobilitat de treballadors de l'Ajuntament.

S'ha planificat un moviment d'un percentatge altíssim de treballadors de l'Ajuntament per 
cobrir  i  fer  front  a la  rebaixa del  2,5%, però el  model  del  l'equip de govern no és amb 
rebaixes salarials o acomiadaments, i aquest model no l'utilitzaran, faran servir el que han 
parlat abans de reajustaments.

Respecte a les places de lliure designació, es pregunta que no sap si hi ha algun Ajuntament 
a la comarca que no tingui càrrecs de confiança. Sap un i és Parets. Parets no té ni un. O 
sigui que places de lliure designació que estan a la plantilla. Una cosa són els llocs de treball 
de l'Ajuntament i una altra el que diu una plantilla que pot estar des dels anys amb els quals 
lliure designació es pot entendre. No hi ha ni un sol lloc ocupat en aquest Ajuntament per 
lliure designació, no hi ha ni un sol càrrec de confiança.

La presidència indica que el NOPP no ha sabut llegir el pressupost. Tot puja, però en canvi 
els números finals baixen. Tot puja segons la portaveu del NOPP, però en canvi quan els 
paretans tinguin penjat el pressupost, aquest baixa en 169.000 €. Es pregunta que si tot puja 
com és que el pressupost baixa en 169.000 €.

Per a la senyora Martí tot el que puja hauria de baixar i tot el que baixa hauria de pujar.  
Evidentment és difícil mantnir un debat en què es pugui arribar a algun punt de confluència. 
Creu que és realment difícil. Difícil quan es diuen mitges veritats, quan es diuen coses que 
no s'ajusten a la realitat i quan no es donen dades. La presidència dóna dades reals.

Quan el NOPP diu que les reduccions són molt baixes sense cap concreció, es pregunta 
com pot dir això quan en el Ple anterior s'estava dient el contrari.

La presidència continua explicant que hi ha un tema estelar, quan es diu que puja la partida 
de comunicació. Aquesta partida com la d'atencions protocol·làries baixa més del 13%. S'ha 
de tenir en compte que la TDT no estava pressupostada en l'anterior pressupost fins que 
acabés la legislatura per un tema de responsabilitat, a fi que l'equip de govern que entrés el 
gestionés de la manera que cregués més adequada. La Televisió digital té una baixada del 
25,5%.

Continua  parlant  de  models.  L'excel·lent  model  de  Barcelona  si  no  recorda  malament 
Barcelona Televisió baixa un 3% i  la Generalitat  baixa un 13,3% la televisió pública i  la 
comarca baixa un 25,5%. Li agraden les comparatives perquè al final col·loquen les coses 
en el seu lloc.

CiU també parla de la TDT i és bo mirar el que realitzen alguns companys seus en altres 
administracions per valorar el que es fa en aquesta comarca.
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Respecte a HabitaParets explica que té dues funcions. Quan es va dir que es proposava la 
reducció ha de dir que en la única reunió que van tenir era una reducció del 30%, ara entén 
que és la reducció sencera, però en qualsevol cas l'equip de govern ha deixat HabitaParets 
com  un  instrument  per  gestionar  l'Àrea  de  Can  Fradera  per  implementar  l'Institut  de 
Secundària i per continuar amb el Pla local d'habitatge. El Pla local d'habitatge ha tingut més 
de 4.500 usuaris aquest any, per això no es vol prescindir d'aquest instrument, això sí, té 
una reducció del 60%. Si hagués estat del 20% es demanaria el 40% i si és del 60% es 
demana la seva totalitat. No és el model de l'equip de govern.

La Presidència continua explicant que CiU també ha parlat dels lloguers. Els convida a què 
s'ho  mirin.  Com ha  dit  la  regidora  hagués  estat  bé  que  en  una  reunió  de  la  comissió 
informativa s'hagués explicat el tema número per número i s'hagués vist.

Quant a les subvencions, CiU feia una proposta de reducció del 20% i l'equip de govern ha 
fet una que creia que era més ajustada del 10%, que suposa una reducció important per a 
aquestes entitats.

Pel que fa a la biblioteca i el capítol I, explica que quan alguns anys s'ha dit que la Fundació 
s'utilitzava per amagar altres coses, ha de dir que no amagava res, sinó que marcava una 
voluntat i el personal de la biblioteca de Can Butjosa ara passa al capítol I, i recorda que la 
gestió amb capítol I significa això. L'equip de govern ha incrementat més de 300.000 € en 
dos casos, un 50% de l'assignació del gerent d'HabitaParets, i tot el personal de la biblioteca 
de Can Butjosa, tot això que no estava en el pressupost de 2011 i ara està en el pressupost 
de 2012 de capítol  I,  i  el  capítol  I  ha baixat  un 2,52%. Si es fa una llista es veuran 20 
actuacions de reajustaments, perquè sinó és impossible que baixin les partides.

Respecte als préstecs i les inversions han dit que han de ser més austers. La presidència 
explica que el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona hi ha una retallada del 3% en la 
televisió pública i un augment del 46,5% en les inversions, 363.000.000 €. Parets baixa un 
12,27%. Aquesta és una de les propostes que aplaudeix perquè generarà més ocupació, 
més treball i més desenvolupament econòmic, que és el que es busca.

Respecte a algunes de les propostes i comentaris de CiU, la presidència indica que amb 
aquest grup sí que poden entrar a discutir un tema de model. Igual que amb el NOPP no 
poden  entrar  en  un  tema  de  model,  perquè  no  ha  fet  ni  una  sola  proposta  en  els 
pressupostos, només s'ha dedicat a criticar-los, en canvi amb CiU poden parlar de models i 
ha de dir que el model de l'equip de govern és diferent al de CiU. El model de CiU hagués 
estat  rebaixar  del  pressupost  els  554.000 €,  que representa una disminució del  4% del 
pressupost. En canvi l'equip de govern dels 554.000 €, destina 390.000 € a política social, 
educació i polítiques de foment de l'ocupació. Aquesta és la proposta de l'equip de govern, 
és un model diferent. Entén que això és la política i que es fan interpretacions diferents.

El representant d'ICV ha comentat el tema del deute. Ha estat un discurs copiat i pegat del 
NOPP. Entén que ha estat un discurs pràcticament calcat al del NOPP, és a dir la mateixa 
persiana,  el  deute  de  què  cada  paretà  quan  s'aixeca  ...  Ha  de  dir  que  amb  aquest 
pressupost la gent gran tindrà el servei de teleassistència, i els ciutadans uns serveis públics 
de qualitat, menys deute i un deute viu més baix del que tenia.

Referent al que han dit que es gasten més del que tenen, ha de dir que es gasten el que 
tenen. Només es gasten el que tenen. La interventora evidentment no deixarà gastar res que 
no es tingui. Reitera que amb aquest pressupost es gasta el que té.
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Pel que fa a la preocupació del senyor Folguera per la TDT, la presidència indica que hi ha 
un doble discurs. Li agrairia que parlés amb els seus companys de partit. Vostè pertany a un 
partit  i  els  seus  companys  de  Montornès  i  de  la  Llagosta  aprovaran  en  els  seus 
pressupostos  una rebaixada importantíssima com és la  del  25,5% i  continuaran amb la 
televisió digital. És a dir el que fan a la Llagosta i a Montornès, entén que el senyor Folguera 
pertany a un partit i aquest doble discurs en un municipi i en un altre, no el deixa de sobtar.  
El  que fan a  Montornès i  a  la  Llagosta  el  fan alcaldes d'ICV-EUA,  que és el  grup que 
representa el senyor Folguera. Entén que aquí té un discurs i els seus companys en uns 
altres ajuntaments en tenen un altre.

La presidència indica que el senyor Folguera ha explicat alguna cosa que no entén, sobre 
els alts càrrecs de la Junta de Govern. Explica que no hi ha cap alt càrrec a la Junta de 
Govern, no existeix cap alt càrrec a la Junta de Govern, ni hi ha cap càrrec de confiança. 
Potser  més endavant  passin  a  tenir  algun,  quan el  municipi  es  faci  més gran,  però  se 
segueix amb un pressupost continuista i sense tenir cap alt càrrec.

La valoració final és que el discurs més continuista ha estat el de la portaveu del NOPP, que 
ha fet un discurs summament continuista, és a dir idèntic al discurs dels vuit anys que ell té 
el plaer i l'honor de representar al municipi, set anys com a regidor i aquest com alcalde i és 
un discurs que sense parlar de números, ni de detalls simplement diu exactament el mateix 
que ha dit en la intervenció de l'any passat, la intervenció d'aquest i està convençut, que la 
intervenció de l'any que ve.

A continuació pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu 
grup està aquí analitzant i estudiant el pressupost de 2012 i s'han fet algun tipus d'al·lusions 
que no són correctes. La presidència ha dit que alguns repeteixen discursos i altres que es 
copien, però s'ha de parlar del pressupost de 2012.

La presidència ha dit que el NOPP no ha donat dades i que no ha dit veritats. La senyora 
Martí indica que el NOPP ha donat un munt de dades perquè en la seva proposta ha llegit 
tots els números que ha pensat que es podrien entendre sense carregar l'ambient, però el 
seu grup ha donat unes dades, amb partides concretes i amb noms, i totes les que ha dit 
llevat que hagi comès algun error, que el pot haver comès, no ha faltat a la realitat en res del 
que ha dit.

Qualsevol dels que estan asseguts aquí en aquesta taula no és ningú per donar lliçons a 
altres grups i dir-li el que ha de fer i el que hauria de fer. Haurien de ser tots més elegants i  
l'alcalde el primer. Ha de ser elegant per tal de no ofendre els grups. Cada grup municipal i 
cada regidor sap el que ha de fer, no se'ls ha de dictar des d'enlloc.

L'equip de govern quan va aprovar les Ordenances municipals va començar per incomplir el 
primer punt del seu programa electoral, perquè el primer punt del programa electoral diu que 
no incrementaran els impostos municipals i en el primer acord important l'incrementen. En 
aquell  debat  el  NOPP  va  dir  que  l'Ajuntament  de  Barcelona  no  incrementava  les 
Ordenances. La presidència no ha de tergiversar les paraules i no digui que el NOPP va 
posar  com a model  l'Ajuntament  de Barcelona.  En cap moment  el  NOPP ho ha dit.  La 
presidència  ha  de  llegir  l'acta  sinó  s'acorda.  El  NOPP  va  dir  que  en  el  tema  de  les 
Ordenances municipals l'Ajuntament de Barcelona no les havia incrementat. Li recorda a la 
presidència i li agradaria que no ho tornès a dir que el NOPP ha posat de model Barcelona, 
perquè no és veritat.
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També ha considerat la intervenció de la presidència summament inadequada la referència a 
altres administracions com el cas de la Generalitat, perquè ara en aquests moments, potser 
això  podria  ser  objecte  d'un  altre  debat,  i  el  seu  grup  s'apuntaria,  a  discutir  sobre  la 
Generalitat, sobre les aportacions de l'Estat al govern de la Generalitat, però en aquests 
moments estan discutint el pressupost de l'Ajuntament i no pas el de la Generalitat, ni el de 
l'Estat,  perquè  ja  veuran  com  farà  el  seu  pressupost  el  senyor  Rajoy  i  com  afectarà 
l'Administració Local, de la mateixa manera que ho ha fet el senyor Mas en la Generalitat, 
però avui no és aquest el debat, per tant la intervenció de la presidència com la del portaveu 
del grup Socialista ha estat fora del debat del pressupost.

L'equip de govern diu que el seu pressupost és auster, el NOPP ja ha explicat que aquest 
pressupost no és auster, perquè pràcticament no baixa respecte al de l'any passat. Seria un 
pressupost auster si fos bastant inferior al de l'any passat, si tingués més plans d'ocupació, 
que no els té, si incrementés fortament les partides de serveis socials, que és el que el 
carrer demana i si reduís el deute. Aquest seria un pressupost auster, que tingués aquestes 
quatre característiques, i el pressupost no les té, per tant el pressupost no és auster.

La senyora Martí  explica que respecte als plans d'ocupació,  la presidència no ha de dir 
coses que no són veritat, ja que diu que tenen un pla d'ocupació incorporat en el pressupost 
de 20.000 € a l'SLOP, 40.000 € en temes de cooperació i 40.000 € de subvenció i suport al 
grup d'empreses, les PYMES i associacions d'empresaris. Això són 100.000 € i no és un pla 
d'ocupació,  un  pla  d'ocupació  és  una  cosa  que  hauria  de  tenir  un  títol  i  que  tingui  un 
pressupost i unes possibilitats de contractació d'unes determinades persones.

L'equip de govern ha dit que el pressupost en política social l'incrementaven en 80.000 €. 
Això  no  és  veritat,  s'incrementa  només  en  68.000  €,  perquè  la  partida  de  2011  s'ha 
suplementat ja amb 30.000 €, per tant no es parteix dels 797.000 € que han posat en el 
document, sinó que es parteix de 827.000 €, perquè es va incrementar en 30.000 €, per tant 
l'increment de serveis socials només és per al pressupost de 2012 de 68.000 € i està dient la 
veritat, encara que es digui que no. Quan no s'ha dit la veritat és quan s'ha fet l'exposició del 
govern, que hauria d'haver dit que s'havia incrementat en 80.000 € respecte a la proposta 
inicial, però no respecte a la proposta actual.

L'equip de govern ha dit que el NOPP no ha fet cap proposta del pressupost. La senyora 
Martí respon que el seu grup no ha estat convidat en el debat i discussió dels pressupostos, 
però  el  NOPP  de  propostes  per  al  pressupost  ha  fet  un  munt,  perquè  constantment 
presenten precs i propostes que vol que vagin al Ple com a mocions i que no es deixen mai 
arribar les propostes, però totes són propostes en positiu, la majoria, el NOPP ha dit per 
activa  i  per  passiva  d'eliminar  HabitParets,  reduir  o  fusionar  Vallès  Visió,  entre  d'altres. 
Tenen  un  munt  de  propostes  documentades  i  registrades  i  es  podrien  haver  tingut  en 
compte.

La  senyora  Martí  continua  exposant  que  respecte  al  tema  dels  acords,  el  primer 
incompliment que ha tingut el grup Socialista ha estat en el tema de les Ordenances, que no 
compleixen amb el primer punt del seu programa. Segon incompliment bastant important 
s'està aprovant avui el pressupost, i el grup Socialista va dir amb unes lletres molt grosses i 
majúscules que no pactarien amb el PP i acaben de pactar els pressupostos. És legítim que 
votin els pressupostos amb el suport del PP, però el grup Socialista contradiu una de les 
definicions  que  va  dir,  en  canvi  intenten  fer  veure  que  és  el  NOPP que  està  en  total 
contradicció.
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La senyora Martí demana que l'equip de govern no faci demagògia respecte al tema del 
deute. El deute que té l'Ajuntament és importantíssim, com d'altres ajuntaments, però ara no 
parlen d'altres ajuntaments, sinó del de Parets.

Vostès creuen que deure avui als bancs 13.575.000 € és tenir una situació sanejada i no 
tenir deute i parlar d'aquest concepte que els agrada molt i que és el legal del deute viu, però 
que ningú del carrer entendria que vol dir, però la gent sí que entén dues coses, que són les 
que ha dit  el  NOPP, que deuen 13.575.000 €,  bé vostès no,  el  poble,  perquè s'acabarà 
pagant entre tots i s'haurà de sumar si s'aprova el pressupost el préstec d'1.478.000 €, que 
se suposa que contractaran. La gent del carrer també entén que cada dia a les 8 h del de 
matí quan s'obre la porta ja han hagut d'anar a les entitats financeres a pagar 6.331 €. Si 
l'Ajuntament no tingués aquest endeutament hi hauria moltes més possibilitats de fer plans 
d'ocupació.  El  grup Socialista  ha conduït  l'Ajuntament  a  aquesta  situació  d'endeutament 
important,  legal  naturalment,  no  ha  dit  en  cap  moment  que  fos  il·legal,  però  és  un 
endeutament elevat.

Si els 6.331 € que cada dia l'Ajuntament ha de portar als bancs es destinessin a contractar 
aturats  en  plans  d'ocupació,  “otro  gallo  cantaría”,  com  diuen  els  de  la  meseta.  Seria 
perfectament així, per tant en el tema del deute no han de fer demagògia dient que tenen un 
deute viu que està molt per sota del que diu la llei, perquè és fer trampa, és fer demagògia i 
és jugar amb les paraules i és enganyar la gent del carrer.

Respecte al tema dels càrrecs de confiança ha de dir que la presidència ha confós càrrecs 
de confiança i lliure designació, aquí sí que està intentant enganyar. A l'Ajuntament no hi ha 
càrrecs de confiança, en principi que se sàpiga, creu que tampoc correspon. Això és una 
cosa i  una altra és el  sistema pel qual s'ocupen les places.  Aquestes perquè es puguin 
ocupar amb igualtat de condicions, respectant la pluralitat, l'accés de tothom, el normal i bo 
seria que totes surtissin a concurs, però això no passa, i a més a més l'equip de govern ha 
posat en la relació de llocs de treball 19 places de lliure designació, que no tenen res a 
veure amb els càrrecs de confiança.

La senyora Martí indica que no s'han de barrejar conceptes, perquè es vol confondre la gent. 
Ningú ha parlat aquí de càrrecs de confiança.  Càrrecs de confiança no hi ha en aquest 
Ajuntament, però sí que hi ha a la relació de llocs de treball 19 llocs de treball de lliure 
designació, que si volen ho llegeix. Passa a llegir els càrrecs: la secretària de l'alcalde, el 
responsable  de  comunicació  i  premsa,  el  responsable  de  contractació  i  assessorament 
jurídic,  entre d'altres, fins a 19 llocs.  Això no està bé  “con la que está cayendo” encara 
menys. Totes aquestes places haurien de surtir a concurs. No s'han de confondre càrrecs de 
confiança  i  lliure  designació,  perquè  és  molt  fàcil  que  la  gent  que  no  domina  aquests 
conceptes el barregin.

Pel que fa al tema d'HabitaParets ningú ha dit que no fes res, sinó que tenia molt poca 
activitat i tot el que feia i el que ha fet és perfectament assumible en una estructura molt més 
petita des d'Urbanisme i Territori. La feina que desenvolupa s'ha reduït molt, ja que hi ha 
dificultats en el tema dels habitatges de protecció oficial, encara que hi ha altres feines a fer i 
altres aspecte que porta la societat,  però tota la feina que desenvolupa és perfectament 
assumible per Urbanisme i donaria lloc a una reducció important del pressupost, que com ja 
ha dit un altre grup, que s'ha reduït HabitaParets perquè el sou del gerent s'ha passat la 
meitat  a  l'Ajuntament,  i  quan  es  diu  que  en  el  pressupost  d'inversions  l'aportació  de 
l'Ajuntament és de 60.000 €, no és així ja que els 60.000 € i 110.000 € d'HabitaParets, però 
és que els d'HabitaParets són “de ir y venir”, perquè són de l'Ajuntament.
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La senyora Martí continua exposant que s'ha de ser precís amb les paraules que es diuen, 
perquè tots tenen el seu dret a explicar les seves propostes, però sobretot no han de defugir 
d'estudis, ni fer demagògia, ni intentar fer dir coses que no han dit.

En resum, com ha dit abans, el pressupost del NOPP seria aquell pressupost que no hi 
haguessin préstecs, que hi haguessin més plans d'ocupació i que hi haguessin més serveis 
socials. Per l'exposat el seu grup vota en contra.

Pren la  paraula  el  portaveu de CiU,  el  senyor  Martín,  i  exposa que amb tot  el  que ha 
comentat la presidència, està d'acord en una cosa i és que tenen models diferents, però 
aquestes diferències no són tantes com vol fer veure la presidència en polítiques d'ocupació 
o polítiques socials, perquè CiU també té aquests neguits. Al seu grup li preocupa el ciutadà 
i per això entén que s'ha de fer una bona gestió dels diners. És per això que les seves 
propostes eren de sortir  de Vallès Visió, que pot generar grans ingressos i deixar de fer 
l'aportació a HabitaParets, en el sentit que l'empresa anés a Territori, deixar la societat sense 
activitat  i  totes les funcions desenvolupar-les des de Territori  i  estalviar-se d'una manera 
directa uns 24.600 € aproximadament.

Com han tret el tema i han parlat del govern de la Generalitat, vol dir-li al portaveu del Partit 
Socialista, que si els haguessin pagat els famosos 760.000.000 € segurament no estarien 
així i ara el Partit Popular tindrà l'oportunitat de pagar els diners des de Madrid.

El senyor Martín indica que respecte als lloguers s'ha comentat una reducció del 20%, però 
números en mà, la reducció que surt  si  no s'ha equivocat  és de l'11,50%, que són uns 
12.500 €. No és el 20% que deia l'equip de govern, ni el 25% que li hagués agradat, però és 
un gest i l'equip de govern ha treballat en aquest sentit.

Respecte al que ha dit la regidora d'Hisenda, és cert que hi ha la comissió informativa per 
treballar els pressupostos, però és en el moment en el qual es donen els pressupostos. Són 
moltes pàgines, lletra molt petita i no tenien la comparativa en aquells moments del 2010 per 
començar a formular preguntes. Només tenien una setmana per fer tota aquesta feina i dins 
d'aquesta setmana tots tenen feina i no es poden dedicar tot el que voldrien. En aquest 
sentit posen tot el que poden de la seva part i tant és així, que en el seu cas, CiU va estar 
treballant les Ordenances conjuntament amb el PSC i amb el PP, i ningú els pot tirar res 
encara. Segurament aprovar les Ordenances en aquell moment tenien més a perdre que a 
guanyar traient rèdits polítics, però ho van fer per coherència i per responsabilitat, per res 
més. En el mateix sentit ha fet les propostes esmentades, i sense  fer demagògia sortir de 
Vallès  Visió  suposen  160.000  €,  perquè  de  moment  són  140.000  €,  però  segurament 
s'acabaran  complimentant,  d'això  està  convençut,  igual  que  l'any  passat  i  amb  aquests 
diners també es poden fer coses no dirà el què, perquè l'equip de govern és el qui governa i 
decideix què fan amb aquests diners.

Totes les propostes que ha fet CiU en el fons era perquè l'equip de govern tingués maniobra 
per fer les seves polítiques. Si pensessin políticament no haguessin tornat a formar part ni 
en les comissions de treball de les Ordenances, ni dels pressupostos. No els han de tirar en 
cap moment en cara treure rèdit polític de tots aquests temes.

El senyor Martín pregunta en quina partida pot trobar els 203.338 € dels plans d'ocupació, 
perquè no els ha trobat.
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El fet de ser més auster és perquè CiU preveu que els ingressos de l'Ajuntament hi ha 
1.800.000 € de dubtós cobrament, si més no el 100% d'aquest import. Perquè si no està 
equivocat, l'esmentada quantitat se suposa que és el deute de la Generalitat del tripartit, dels 
anys 2009 i 2010, com no es deixa de demanar a una Administració el deute d'un equip de 
govern antic, estaria bé ser més auster per tenir senzillament més cintura i més marge de 
maniobra per tirar endavant contingències que puguin aparèixer en un futur. Per l'exposat 
CiU vota en contra.

Pren la  paraula  el  portaveu d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  exposa que la  presidència  feia 
menció d'inici amb la retòrica que té, per a ell excessiva, que no hi ha alts càrrecs. Pregunta 
que si  la  presidència  a part  de parlar  sap llegir,  perquè posa alts  càrrecs.  Retribucions 
bàsiques alts càrrecs. Aquest concepte hi és com a tal. És un error que es pot cometre i per 
tant s'ha entès perfectament a què s'estava referint. Pregunta si no ho ha entès a la part 
proporcional de la mitja dedicació.

La presidència indica que encara no entén a la part proporcional de quina mitja dedicació.

El senyor Folguera respon que de la regidoria que s'ha posat de mitja dedicació.

La presidència pregunta si és la que es va aprovar en el Ple inicial.

El  senyor  Folguera  respon  afirmativament  i  afegeix  que  això  repercuteix  en  els 
pressupostos. Ho va dir en el seu moment i la gent ho ha de saber, que en els pressupostos 
surt reflectit. En els anteriors aquesta mitja dedicació no hi era i això la gent ho ha de saber.

La presidència amb la seva retòrica ja ha sentit massa vegades i francament el té fregit amb 
aquest tema. Suposa que a la presidència li agrada repetir-se, repetir-se i repetir-se sobre 
que si ICV diu el mateix que el NOPP. Ha de dir que avui aquí tant el NOPP, com CiU, com 
ICV han coincidit en moltes coses que han dit. Simplement s'ha donat el cas que el seu grup 
ha coincidit en una frase molt específica de què quan s'obre la persiana l'Ajuntament paga 
6.000 €, encara que no fotin res i això és el que està passant i això és una realitat.

Els tres grups municipals que voten en contra sumen més vots dels que sumen el PSC i el 
PP, per tant una mica de respecte per aquesta gent que està discutint un pressupost en 
base  a  una  coincidència  ben  clara  del  que  és  un  pressupost  que  no  contempla  prou 
polítiques socials, que es passa el tema de l'ocupació com un tema de mínims tenint en 
compte una situació real que hi ha no només al municipi, sinó a tot el país, que l'equip de 
govern es passa pel forro, per mantenir aquesta capacitat d'anar guanyant confiança en els 
llocs, que no vol entrar a nomenar per no ofendre ningú.

El senyor Folguera indica a l'alcalde que n'està tip.

La  presidència  li  demana  respecte,  el  mateix  que  han  tingut  tots  en  les  diferents 
intervencions, en les quals no hi ha hagut una falta de respecte. Ha dit un parell de coses 
que són faltes de respecte i per això demana que moderi el llenguatge.

El senyor Folguera manifesta que ho ha de dir clar, perquè no ho torni a dir. Està tip que la 
presidència li digui que ICV va de la mà del NOPP. Gràcies a Déu que ICV té prou criteri  
dintre de la seva assemblea i pel representant que està aquí, el seu regidor, com els demés 
grups polítics i que tots han expressat els mateixos problemes que veuen al pressupost i que 
la  presidència molt  alegrement el  que ha fet  és vendre una moto que no s'aguanta per 
enlloc, i això s'ho trobarà l'equip de govern l'any que ve i sinó d'aquí a tres anys tornaran a 
parlar d'aquest tema.
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No es pot continuar amb aquest endeutament constant, amb la voluntat de mantenir una 
estructura  inflada com la  que  hi  ha i  sense  tenir  en  compte les  polítiques socials  i  les 
polítiques d'ocupació, que recorda al senyor alcalde que ell va fer en les seves intervencions 
preelectorals de tanta menció de creació de llocs de treball. De moment porten 30 persones 
al McDonald's i el senyor Folguera assegura que d'aquests 30 potser no hi seran i seran 
gent de Mollet i de Granollers, perquè aquesta garantia la presidència no li donarà.

El senyor Folguera demana la presidència que expliqui la relació que té l'equip de govern 
amb el PP. Han cobrat aquests senyors per formar part de la Junta de Govern, en les que 
s'ha  decidit  aquest  pressupost.  És  la  voluntat  que  aquests  senyors,  amb  el  màxim  de 
respecte, creu que la gent ha de saber si realment dels pressupostos surten partides d'algun 
lloc que no saben, perquè evidentment l'aportació que puguin tenir aquests senyors no estan 
contemplades aquí. La presidència està dient que s'ajuntin en contra del PSC, quan el PSC 
va de la mà del PP, que li riu totes les gràcies.

Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i manifesta que no vol entrar més 
en el debat, creu que ja s'ha entrat en aquest tema i com que els models són molt diferents 
és molt difícil coincidir-hi per molt que s'intenti explicar i repetir. Això estava clar abans de 
venir al Ple i abans de donar la informació i la documentació de fa una setmana, que això 
seria així, per tant no tornarà a entrar en el debat.

Només vol comentar a la portaveu del NOPP, que ha començat la seva segona intervenció 
dient que no es donin lliçons, que no es digui a les demés forces polítiques què han de fer i 
acaba la seva intervenció dient el que aquest portaveu ha de fer i no ha de fer quant al seu 
discurs, i quant a la seva exposició si ha de mencionar o no la Generalitat. Només dir que 
s'ha d'aplicar el que es demana a vegades.

Respecte al portaveu de CiU, creu que al final ho ha dit el senyor Martín, i no vol entrar-hi, 
perquè la comparació era quantificar models, no quan a imports. Els 750.000 € el portaveu 
de CiU mateix ho ha tret, el senyor Juzgado no volia treure els 2.000.000 €. A ell li és igual 
de quin govern sigui, al senyor Juzgado li preocupa Parets, i és el govern de la Generalitat 
qui deu a Parets 2.000.000 €. Reitera que no volia treure el tema, perquè aquest no és el 
debat  i  creu  que  avui  no  toca.  No  vol  entrar  en  el  tema,  perquè  si  hi  entra  donarà 
explicacions de malversació, de mal destí que la Generalitat actual i no el tripartit ha fet de 
diners que havien de venir de subvencions a Parets, que eren finalistes i que no han arribat i 
que s'han gastat en altres coses. No vol obrir el debat. Si vol ho comenten a banda i ho 
explica tranquil·lament perquè sàpiga i tingui aquesta informació. Quan ho ha utilitzat en la 
seva  exposició  ho  volia  fer  com  una  diferència  de  model,  aposten  pels  temes  socials, 
aposten pels més necessitats, aposten per la creació de treball, en cap moment ha dit pla 
d'ocupació, diu promoció de l'ocupació i foment de l'ocupació, no diu plans d'ocupació. Ja 
sap què són els plans d'ocupació i al pressupost no surten plans d'ocupació, surt promoció 
de l'ocupació, foment de l'ocupació, que són coses molt diferents.

El senyor Juzgado indica que potser el portaveu d'ICV no és dolent i creu que no és cap 
insult que altres forces vagin agafades de la mà i que es posin d'acord en temes. És normal, 
és la política i no és cap ofensa, o ell creu que no és cap ofensa, és la seva humil opinió. A 
ell li sembla molt bé que vagin o no, no diu que hi vagin, però si van no és una ofensa.
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Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que creu que s'ha de puntualitzar 
que el portaveu Socialista no pot contestar les intervencions dels altres portaveus. Ha de 
contestar  si  de cas el  ponent,  el  portaveu Socialista el  que ha de fer  és parlar  del seu 
posicionament.

La presidència manifesta que entén perfectament el que diu i que per qüestió d'ordre creu 
que és més que raonable la  intervenció del  portaveu Socialista,  ja  que per  una qüestió 
d'ordre la intervenció de la senyora Martí hauria d'haver estat de cinc minuts i la segona de 
tres minuts. Entén que respon a una interpretació laxa del ROM, si això no és així el senyor 
Urtusol del grup de CiU no podia haver intervingut per un tema de ROM. La interpretació del 
ROM ha de servir per donar una certa flexibilitat. És a dir primera intervenció cinc minuts, i  
segona tres minuts. Avui s'ha vist que en un tema important com és pressupost cadascun a 
tingut el temps que ha cregut necessari per desenvolupar la seva tasca.

El portaveu del PSC, el senyor Juzgado, manifesta que la seva intervenció ha estat per 
al·lusions.

La presidència per tancar el tema indica que és un moment en el qual tots els partits haurien 
de mirar una mica més de portes cap a fora no tant de portes cap a dintre, que ajudaria a 
entendre's una mica més i que a tots els partits els tocarà salvar les diferents maneres de 
pensar  i  els  diferents  plantejaments  ideològics  per  intentar  pensar  en  clau  local.  Ahir 
precisament  el  president  Mas  feia  una  apreciació  que  troba  molt  encertada,  que  deia 
Catalunya el  primer  i  després la  resta.  Ell  creu que aquí  el  que toca Parets el  primer i 
després la resta, per això és important que tots se centrin.

Tota la crítica que s'ha fet es fa per millorar, això pot fer que s'enriqueixi més el debat i un 
debat polític acalorat i apassionat sempre és constructiu, amb l'objecte de millorar.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 8 (NOPP, CIU, ICV)

Abstencions: 0

Per tant i,

Atès allò que disposen els articles 168 i 169 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  
concordants del Reial Decret 500/90, sobre aprovació dels Pressupostos Municipals,

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA:

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici  
2012,  integrat  pel  pressupost  de  la  pròpia  Corporació,  del  Patronat  Municipal  
d'Ensenyament i de la societat municipal HabitaParets SL segons el següent detall resumit  
per capítols:
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PRESSUPOST GENERAL PER A 2012

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
I Impostos directes 11.477.557,00
II Impostos indirectes 225.000,00
III Taxes i altres ingressos 3.348.782,24
IV Transferències corrents 5.020.722,00
V Ingressos patrimonials 182.230,84

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 20.254.292,08
B) OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
VII Transferència de capital 0,00

IX    Passius financers 1.478.600,00
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 1.478.600,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 21.732.892,08

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
I     Despeses de personal 8.805.022,53
II    Despeses de béns corrents i serveis 8.073.082,67
III  Despeses financeres 470.232,97

IV    Transferències corrents 873.275,00
TOTAL DESPESES CORRENTS 18.221.613,17

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS

VI    Inversions reals  1.648.600,00
VII   Transferència de capital 0,00
VIII   Actius financers 0,00
IX    Passius financers 1.862.678,91

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 3.511.278,91
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 21.732.892,08

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
I Impostos directes 11.477.557,00
II Impostos indirectes 225.000,00
III Taxes i altres ingressos 2.554.677,46
IV Transferències corrents 3.212.722,00
V Ingressos patrimonials 166.006,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 17.635.962,46
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS

VII Transferència de capital 0,00
IX    Passius financers 1.478.600,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 1.478.600,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 19.114.562,46

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
I     Despeses de personal 5.988.604,69
II    Despeses de béns corrents i serveis 7.368.793,95
III  Despeses financeres 469.812,97

IV    Transferències corrents 1.776.071,94
TOTAL DESPESES CORRENTS 15.603.283,55

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS

VI    Inversions reals  1.539.600,00
VII   Transferència de capital 109.000,00
VIII   Actius financers 0,00
IX    Passius financers 1.862.678,91

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 3.511.278,91
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 19.114.562,46

PATRONAT MUNICIPAL D'ENSENYAMENT

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                              EUROS
III   Taxes i altres ingressos 692.706,72
IV    Transferències corrents 2.710.796,94
V     Ingressos patrimonials 964,84

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 3.404.468,50

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS

VII   Transferència de capital 109.000,00
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 109.000,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.513.468,50

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS

I     Despeses de personal  2.737.438,30
II    Despeses de béns corrents i s. 666.710,20
III   Despeses financeres    320,00
IV   Transferències corrents 0,00

 TOTAL DESPESES CORRENTS 3.404.468,50
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                                               EUROS

VI    Inversions reals 109.000,00
TOTAL DESPESES DE CAPITAL 109.000,00

TOTAL PRESSUPOST  DESPESES 3.513.468,50

HABITAPARETS SL

PREVISIÓ D'INGRESSOS 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS
III Taxes i altres ingressos 101.398,06

IV     Transferències corrents 0,00
V     Ingressos patrimonials 15.260,00

TOTAL INGRESSOS 116.658,06
TOTAL PREVISIÓ D’INGRESSOS 116.658,06

PREVISIÓ DE DESPESES
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                              EUROS

I     Despeses de personal 78.979,54
II    Despeses de béns corrents i serveis 37.578,52
III  Despeses financeres 100,00

TOTAL DESPESES 116.658,06
TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 116.658,06
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Plantilla anual de personal
Any 2012

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA SUBESCALA CLASSE
DENOMINACIÓ DE 
LA PLAÇA

GR
UP

P
L
A
C
E
S

SITUAC
ÍÓ

Habilitació de Caràcter 
Nacional

Secretaria - Secretari/a

A1 1 1VC

Intervenció-
Tresoreria

- Interventor/a A1 1 1FC

Administració General

Tècnica - Arquitecte A1 1 1CS

T.A.G. A1 4 2FC

1ER

1CS

Administratiu/va - Administratiu/va de

Serveis Generals 

C1 15 15FC

Aux. 
Administratiu/va

- Aux.

Administratiu/va

C2 2 2FC

Administració Especial

Tècnica -

Arquitecte Tècnic A2 1 1ER

Eng. Tècnic/a

Industrial

A2 1 1VC

Serveis Especials

Comeses 
especials

Tècnic/a Àrea

Serveis Personals 

A2 1 1FC

Bibliotecari/a A2 1 1FC

Tècnic/a Mig de

Serveis Socials

A2 1 1CS

Tècnic/a . Aux C1 2 2FC

A.S-Cultural C2 1 1ER

Policia Local o 
Vigilants

Inspector A2 1 1ER

Sergent C1 2 2VC(PI)

Caporal C2 4 4FC
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PERSONAL FUNCIONARI

Agent C2 21 15FC

2VC

1CS

1ER

1FP

1FI

Personal 
d’Oficis

Encarregat/da de

Manteniment

C2 1 1FC

Capatàs C2 1 1FC

TOTAL 62

Promocions Internes -2

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI 60

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

G
R
U
P

PL
AC
ES SITUACIÓ

Arxiver/a A1 1 1LT(PI)

T.A.G. A1 1 1LT

Arquitecte Tècnic A2 2 1LF

1LT

Arxiver/a A2 1 1ER

Treballador/a Social A2 4 1LF

3LT

Enginyer/a Tècnic/a Agrícola A2 1 1LF

Insertor/a Laboral A2 1 1LF

Tècnic/a Comunicació A2 1 1LF

Tècnic/a Ensenyament i Ocupació A2 1 1LF

Tècnic/a Mitjans de Comunicació A2 1 1VC

Tècnic de Desenvolupament Local A2 1 1LT

Educador/a Social A2 2 1LT

1VC

Tècnic/a Participació Ciutadana A2 1 1LT

Administratiu/va C1 6 2LT

4VC(PI)

Delineant C1 2 1LF

1LT

Director/a Piscina C1 1 1LF
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PERSONAL LABORAL

Responsable Mitjans Comunicació C1 1 1LF

Tècnic/a Auxiliar Medi Ambient C1 1 1LF

Inspector/a Carrer C1 1 1LT

Auxiliar Administratiu/va C2 15 6LF

7LT

1ER

1VC

Auxiliar de Biblioteca C2 6 4LF

2LT

Auxiliar Mitjans Comunciació C2 5 4LF

1LT

Informador/a Recepcionista C2 1 1LF

Monitor/a Casal Cultura C2 1 1LF

Monitor/a Natació C2 9 3LF

6LT

Monitor/a Promoció Esportiva C2 3 3LF

Oficial 1ª Oficis C2 13 6LF

6LT

1VC(PI)

Tècnic/a auxiliar de personal C2 1 1LF

Treballador/a Familiar

C2 2 1LF

1LT

Conserge Vigilant de Carrer C2 1 1LT

Auxiliar Neteja AP 3 2LF

1LT

Conserge AP 21 9LF

11LT

1VC

Peó AP 4 1LF

3LT

Oficial 2ª d’oficis AP 1 1VC

Protecció Civil C2 1 1VC

TOTAL 117

Promocions Internes -6

TOTAL PERSONAL LABORAL 111
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PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
Plantilla anual de personal
Any 2012

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA

G
R
U
P

PL
AC
ES

SITUACIÓ

Administració 
Especial

Tècnica Diplomada Tècnics Mitjans en

Educació

A2 10 10FC

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI 10

PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER PERMANENT O FIX

Denominació de la plaça

G
R
U
P

PL
AC
ES

SITUACIÓ 

Professors d’Escola Bressol A2 19 10LF

9LT

Auxiliars Mestre d’escola C1 17 8LF

8LT

1VC

Professors de Primària A2 20 18LF

2LT

Professors de música A2 13 9LF

3LT

1VC

Tècnica educació infantil C1 1 1LT

Auxiliar administrativa C2 1 1LT

TOTAL LABORAL FIX 71
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VC: Vacant  FC: Funcionari/a de Carrera  CS: Comissió de Serveis  ER: Excedència amb Reserva 
FI: Funcionari/a Interí/na  FP: Funcionari/a en Pràctiques  LF: Laboral Fix  LT: Laboral Temporal
(F): Funcionarització  (PI): Promoció Interna

VC: Vacant  FC: Funcionari/a de Carrera  ER: Excedència amb Reserva  LF: Laboral Fix  
LT: Laboral Temporal (PI): Promoció Interna
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SEGON.  Publicar  l’acord  d’aprovació  del  Pressupost  General  en el  Butlletí  Oficial  de  la 
província  i  exposar  al  públic  per  un  termini  de  quinze  dies  hàbils,  durant  els  quals  els 
interessats podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple municipal. El 
pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord, si durant 
aquest període no es presenten reclamacions.

TERCER. Fer tramesa del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i 
a  la  Delegació  d'Hisenda  i  publicar-ho  resumit  per  Capítols  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
província.

QUART. Publicar la plantilla íntegra de personal de la Corporació en el Butlletí Oficial de la 
província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Fer  tramesa  de  la  plantilla  a  l’Administració  de  l’Estat  i  al  Departament  de 
Governació i Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.

MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

5. Aprovar, si correspon, el manifest referent a la Unió de Germandats de Previsió 
Social de Parets del Vallès

El secretari llegeix el manifest referent a la Unió de Germandats de Previsió Social de Parets 
del Vallès, el qual es va aprovar per la Junta de Portaveus.

A continuació tots els grups voten a favor. Per tant i,

Vist l'escrit presentat per la representant d'un grup de socis de la Unió de Germandats de  
Parets del Vallès el dia 15 de desembre de 2011, relatiu a la seva preocupació per la llarga  
durada d'aplicació de mesures cautelars de control especial dictades per Resolució de 20  
d'octubre  de  2010  per  la  Direcció  General  de  Política  Financera  del  Departament  
d'Economia i Coneixement.

Atès que les esmentades mesures cautelars perjudiquen el futur i el nom de l'entitat i crea  
desconfiança entre els seus socis 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Donar suport a l'escrit presentat per un grup de socis de la Unió de Germandats de Parets  
del Vallès i,

 Manifestar  la  preocupació del  Consistori  pel  futur  dels  mutualistes de la  Unió de 
Germandats de Previsió Social de Parets del Vallès, ja que aquesta entitat és una de 
les més antigues i nombroses del nostre municipi pel que fa als beneficiaris que són  
al voltant de 1600.

 Coneixedors de la llarga durada d'aplicació de mesures de control especials dictades 
per  Resolució  de  20  d'octubre  de  2010  (DOGC  número  5749,  de  5-112010), 
manifestar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del  
Departament  d'Economia  i  Coneixement,  el  nostre  interès  en  l'aixecament  
d'aquestes mesures al més aviat possible, a fi de que l'entitat recuperi la normalitat,  
les seves funcions i compromisos amb els associats.
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2. Notificar aquest acord al signant de l'escrit i a la Direcció General de Política Financera,  
Assegurances i Tresor del Departament  d'Economia i Coneixement.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau

L'alcalde El secretari accidental
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