ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Sessió número: 6/10
Caràcter: extraordinari
Data: 15 de juny de 2010
Horari: de 20 a 20.50 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial
Hi assisteixen:
Joan Seguer Tomàs, alcalde
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor
Raquel García Mesa, regidora
Susanna Villa Puig, regidora
Ricard March Ascaso, regidor
Amèlia Marquino Tocado, regidora
Lluís Cucurella Monreal, regidor
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP
José Luís Rodríguez González, regidor del grup del NOPP
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU
Francisco Pulido Sánchez, regidor
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental
Excusa l’assistència
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP
Ordre del Dia
Serveis Generals
1. Acordar, si escau, l’aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, en relació a la reducció de
les despeses salarials dels empleats públics i procedir a la reducció retributiva dels
càrrecs electes.
2. Acordar, si escau, iniciar l'expedient per a l'exercici per part de l'Ajuntament de
Parets del Vallès de l'activitat econòmica dels Serveis de Residència, Centre de Dia i
altres serveis assistencials per a la gent gran i constituir una comissió d'estudi,
encarregada d'elaborar la memòria corresponent.
Serveis Territorials
3. Aprovar, si procedeix, l’acord d’adhesió a la plataforma electrònica de contractació
de les administracions públiques (PECAP).
4. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració amb la Comissió Central de
Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema
central d’adquisicions de béns i serveis de la generalitat de Catalunya.
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Desenvolupament de la sessió
Serveis Generals
1. Acordar, si escau, l’aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, en relació a la
reducció de les despeses salarials dels empleats públics i procedir a la reducció
retributiva dels càrrecs electes
Prèvia la vènia intervé el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, i exposa que
a causa de la profunda crisi econòmica, de la qual tots són coneixedors, i que ha portat
a tots els estats, i en aquest cas a Espanya, i des del govern de l'Estat, per mitjà del
Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, a adoptar mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic, entre les quals inclou determinats aspectes de caràcter
bàsic que, per tant, són d’aplicació general als ens locals, i Parets no és una excepció.
És voluntat d'aquest equip de govern, en el marc de la crisi global que s'està
travessant, potenciar els serveis relacionats amb polítiques d'ocupació i atenció a les
persones per tal de fer front als reptes de la convivència i de la cohesió social i que
inevitablement necessiten de més recursos i més eficients, al mateix temps que resulta
imprescindible impulsar al màxim les polítiques d'austeritat encaminades a reduir el
dèficit públic, entre altres, l'establiment d'una reducció en les retribucions dels càrrecs
electes.
La comissió municipalista de Catalunya formada per la Federació de Municipis de
Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques ha elaborat un quadre
orientatiu per tal d'homologar aquestes reduccions retributives dels càrrecs electes en
relació a les actualment establertes, per això es proposa al Ple de l'Ajuntament,
l'adopció dels acords següents:
1. Establir, amb efecte de l'1 de juny del 2010, les reduccions següents en les
retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes i grups polítics municipals.
1.1 Alcalde i regidors amb dedicació exclusiva i d'acord amb el quadre elaborat
per la comissió municipalista de Catalunya, una reducció del 8% de les actuals
retribucions.
1.2 Regidor/a delegat/da portaveu dels grups municipals, una reducció del 5%
de les actual retribucions
1.3 Regidor/a amb responsabilitat de govern, una reducció del 5% de les
actuals retribucions.
1.4 Regidor/a portaveu de grup municipal sense responsabilitat de govern, una
reducció del 5% de les actual retribucions
1.5 Regidor/a sense responsabilitat de govern, una reducció del 5% de les
actual retribucions
1.6 Indemnitzacions a favor del grups polítics municipals, una reducció del 5%
de les actual indemnitzacions
2. En aplicació de les mesures de reducció de les despeses de personal dels empleats
públics previstes en l’esmentat Reial Decret Llei 8/2010:
2.1 Suspendre amb efectes 1 de juny de 2010 els acords i pactes sindicals de
caràcter retributiu signats en l’àmbit del personal funcionari al servei de
l’Ajuntament de Parets del Vallès i Patronat Municipal d’Ensenyament per
aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, en concret l’article 1,
apartats dos i tres, els quals són de caràcter bàsic i d’aplicació directa a
l’Administració Local.
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2.2 Establir com a retribucions bàsiques, les quanties fixades en el Reial Decret
Llei 8/2010, de 20 de maig, amb la reducció per a cada un dels grups/subgrups
de classificació.
Si s'especifiquen quines són les reduccions dels diferents grups i entenen les
modificacions que hi ha hagut amb els grups que eren entesos abans com a A,
B, C, D i E, ara amb el nou format és A1, A2, C1, C2 i en el grup E, hi hauria
una retallada del 4,5% en les retribucions bàsiques, i els triennis i en l'antiguitat
del 4,5% en el grup A1, del 2,5% en el grup A2, del 2% en el grup C1, del
0,25% en el grup C2 i el 0% en el grup E.
Referent al punt 2.3 parla d'establir en les retribucions de complement de
destinació, les quanties fixades en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig,
per a cada un dels nivells de complement de destí una reducció del 5%.
2.4 Establir en les retribucions de complement específic, de complement de
productivitat i altres complements, productivitats i gratificacions una reducció
del 5%.
2.5 Atès l’article 15 del conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Parets
del Vallès i corresponent del Patronat Municipal d’Ensenyament que equipara
les condicions de treball del personal laboral amb el personal funcionari, seran
d’aplicació les reduccions salarials del punt anterior.
En aquest punt molts municipis com Parets, que tenen aquestes mateixes
taules salarials, ja sigui amb aquesta equiparació, amb els treballadors, ja
siguin laborals o funcionaris de l'Administració Pública és d'aplicació aquest
mateix Decret, ja que les taules salarials són les mateixes.
2.6 A l’empresa municipal Habitaparets, SL li seran d’aplicació les mateixes
reduccions salarials del punt segon d’aquest acord per al personal directiu i per
al personal laboral que els sigui d’aplicació el conveni col·lectiu del personal
laboral de l’Ajuntament.
El senyor Mingote continua explicant que amb les mesures d'estalvi i fent un càlcul
extrapolat al que faria referència a finals d'any, a 31 de desembre d'enguany,
aproximadament hi ha un estalvi d'uns 170.000 €, que també el Reial Decret marca
quina és la seva fórmula d'aplicació i marca tres paràmetres diferents. Primer, seria
eixugar el romanent negatiu que pugui haver en les diferents administracions, hi ha un
segon punt que parla d'amortització de deute, és a dir de rebaixar deute i un tercer
punt que serien les inversions. Amb aquest cas el romanent de l'Ajuntament és positiu
com tots els regidors són coneixedors i el punt segon és destinar aquests 170.000 € a
rebaixa el deute.
Aquest és un dels punts que ve marcat per Decret i s'està fent una tasca d'austeritat
encaminada a reduir el dèficit públic, que l'equip de govern impulsa altres mesures que
derivaran en un paquet que està pràcticament elaborat i que són mesures que van en
aquesta mateixa línia i que probablement tots els municipis estaran abocats a portar
aquesta política d'austeritat que és tan necessària en aquests moments.
Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que en un mateix punt de
l'ordre del dia s'inclouen dos temes que en principi podrien perfectament anar
separats, perquè un afecta a la retribucions dels regidors, alcalde, i grups municipals, i
l'altre afecta als treballadors i funcionaris de l'Ajuntament.
Entén el primer apartat sobre la reducció de les despeses dels càrrecs públics i dels
grups municipals, i el NOPP està d'acord, ja que la reducció hauria de ser superior,
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perquè s'han proposat reduccions per determinats grups de sous elevats o de
retribucions altes a l'entorn del 15%, però en tot cas el seu grup està d'acord en què es
produeixin aquestes reduccions, encara que estima que podrien ser més altes.
Respecte a la segona part que afecta al personal al servei de l'Administració, el NOPP
entén que la proposta hauria de ser progressiva respecte als diferents sous que cobren
els funcionaris o el personal al servei de l'Administració, perquè no pot tenir la mateixa
reducció un alt càrrec o el personal del grup A, que un auxiliar administratiu, si bé en
les retribucions bàsiques és així, i ho diu perquè després no diguin que no ha entès el
que s'ha explicat, perquè ho ha entès i a més a més ha entès perfectament el contingut
del Reial Decret, és en les bàsiques, però les nòmines estan formades per una part
que són les retribucions bàsiques i una altra part pels complements de destí,
complements específics i després hi ha els triennis i altres tipus de retribucions.
S'hauria d'aplicar un diferent gradient en els complements, perquè sinó queden molt
més afectades les persones que cobren un sou més baix.
La senyora Martí continua explicant que el seu grup té dubtes respecte a si és possible
suspendre un acord i un pacte sindical, és a dir unilateralment, perquè això és una
suspensió unilateral per part del Ple de l'Ajuntament, si s'acorda. Creu que l'acord
subscrit pels sindicats amb el personal de l'Ajuntament només es va donar compte al
Ple, creu que el Ple no ho va acordar, però tant si l'ha acordat com si no el va acordar,
suspendre unilateralment un pacte sindical és complicat d'entendre.
Al NOPP li hagués agradat conèixer una graella individualitzada de com afecta
l'aplicació i la reducció dels 170.000 €, del lloc que ocupa la persona i s'ha de tenir en
compte que el personal es veurà molt afectat no només per la reducció, sinó també per
l'IPC, que està al 2%. A tot això s'ha d'afegir que els possibles increments de l'IPC no
existiran, per tant són percentatges a afegir a disminuir el que cobraran en les
retribucions del personal.
És evident i el seu grup ho va manifestar fa dos plens, que en aquesta situació de crisi
global que es viu, tots s'han d'ajustar el cinturó i han d'haver reduccions en tots els
àmbits. El que és lamentable que sempre se l'han d'ajustar els mateixos, i aquest camí
no és el bo i rebaixar els salaris és un tema molt complicat i no és pas una política
d'esquerres, perquè els treballadors són l'últim esglaó i els que més reben les
conseqüències de tot.
La senyora Martí indica que seria lògic, tal com ja va manifestar, que hi hagués un
ajustament de salaris quan des del govern o d'on sigui hagués un ajustament d'altres
sectors com per exemple de la banca o que s'hagués intentat buscar o concretar on
han anat a parar els diners de l'especulació del totxo. En un triangle un dels extrems
poden ser els salaris dels funcionaris i els treballadors, però després hi ha un altre que
també s'ha de tocar. No sempre han de rebre els mateixos.
Pel que fa estrictament al cas de l'Ajuntament, al NOPP li hagués agradat veure en
paral·lel o abans fins i tot hagués estat millor, perquè el seu grup ho ha demanat
moltes vegades, que hagués hagut un ajustament de les despeses del pressupost
abans d'arribar a aquest acord de reducció del sou dels funcionaris. Fa temps que ho
demana, perquè hi ha despeses importants que caldria reduir com l'externalització de
serveis, préstecs, lloguers, despeses sumptuàries, inversions que s'han executat en
edificis privats, tot un munt de coses que li hagués agradat veure reflectides en el
pressupost. És a dir, que l'ajustament del cinturó a més a més dels funcionaris,
s'hagués produït l'ajustament al pressupost. Això es diu que es farà, però de moment
no s'ha fet i el que caldria i hagués estat molt més elegant i correcte haver-ho fet abans
o en paral·lel.
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Que les mesures d'ajustament avui per avui que només recaiguin en els funcionaris i
els pensionistes no és admissible i si realment la reducció de les despeses que no es
pagaran als funcionaris suma al voltant dels 170.000 €, que es destinarà a reduir el
deute, no sap si els funcionaris faran gaire bona cara de dir que la primera vegada en
reduir el deute resulta que és a esquena d'ells. Ja s'ha de reduir el deute, però es pot
reduir d'altres maneres, no de la primera garrotada que rebran els funcionaris, i que
servirà per reduir el deute.
El NOPP vol que els punt un i dos es votin per separat, si és possible, si és així el
NOPP vota a favor de la reducció del primer punt sobre les retribucions dels regidors,
grups municipals, alcalde, portaveus, entre d'altres, que afecta als polítics, i voten en
contra del segon punt, mentre tant, aquestes reduccions s'haurien de produir, però al
NOPP li hauria agradat que hi hagués un escalonat i que haguessin anat
acompanyades d'una reducció de les despeses del pressupost. Si això no és possible,
que segurament no serà possible, el NOPP s'abstindrà.
Intervé el grup de CiU, el senyor Martorell, i exposa que aquesta situació és
lamentable, i no agrada a ningú. No és una situació imputable al cent per cent a la
gestió de tots els ens locals i diversos, ja que es tracta de l'aplicació d'un Reial Decret i
s'ha d'aplicar. No es pot fer demagògia, ni populisme, ni es pot dir a la gent coses que
realment a l'hora de la veritat no es podran portar a terme, sinó que el que s'ha de dir
és la veritat. És un Reial Decret signat pel govern de l'Estat, que s'ha d'aplicar i que
afecta a tot el món dels funcionaris, directes i indirectes, sobretot al món del
funcionari, en aquest sentit CiU com a partit, com a persones i com a gent del propi
partit que també són funcionaris, que pateixen i patiran l'ajust, ho lamenten no els
agrada, però és una qüestió que ha estat imposada i s'ha d'aplicar, per tant el ciutadà
el que demana és no fer populisme, sinó que s'expliqui la veritat, que es tracta d'un
Reial Decret, el qual s'ha d'aplicar. El marge de maniobra és molt petit. Celebra, i això
s'ha de dir i s'ha d'esmentar que a part del Reial Decret, s'apliquen els coeficients
basats en les taules firmades per la Federació de Municipis i per l'Associació Catalana
de Municipis, és a dir per les dues grans associacions municipalistes del país, que
s'han posat d'acord. Entén que aquí s'havia de fer pinya, i s'havia de fer força en
aquest sentit.
El senyor Martorell reitera que no els agrada, però tampoc cal fer populisme, s'han de
dir les veritats com són, que és un Reial Decret i que s'ha d'aplicar. Es podria fer i
parlar molt, es podria dir que qui més guanya més se li hauria de descomptar, però
s'ha de ser just i està bé que s'apliquin unes taules, i qui més retribucions té més li
tocarà rascar-se la butxaca. En aquest sentit és de justícia que tots aportin la seva part
en funció dels ingressos.
És la voluntat del seu grup i ratifica el paràgraf segon, que descriu perfectament quina
és la situació en aquests moments del país i de Parets.
El senyor Martorell indica que es podria discutir si els dos punts s'haurien de votar per
separat. Un tema és la reducció en les retribucions dels càrrecs electes i grups polítics
i un altre tema el del personal de l'Ajuntament, però els assumptes ja estan separats i
tot va vehiculat en el mateix sentit. Evidentment això és un primer pas i tots saben i els
consta, perquè tenen alguna informació sobre que s'hauran d'estrènyer el cinturó i de
cara als propers pressupostos les reduccions hauran de ser encara més severes,
perquè l'Ajuntament ingressarà molt menys.
Des del punt de vista de CiU i des de la seva aportació intentarà ajudar a elaborar uns
pressupostos més ajustats, que no minvin per res el tema social, però sí que s'hauran
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de disminuir i evitar d'altres despeses, i probablement equipaments i d'altres qüestions
que s'haurien portar a terme en una altra situació i que a partir d'ara no es podran fer.
Per l'exposat i a partir de l'explicació donada, votarà a favor de l'aplicació del Reial
Decret en el municipi.
Intervé el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i exposa que comença l'exposició
contextualitzant una mica la posició del seu grup respecte a la proposta. Anuncia que
votarà a favor, perquè fer el contrari seria entrar en una contradicció en allò que ve
imposat per un Reial Decret i perquè la pròpia proposta la presenta l'equip de govern,
del qual en forma part.
Vol insistir en què és important la contextualització en un tema com aquest, que es
parla d'un context de crisi mundial, que té una lectura molt més visible en el marc
europeu i concretament a l'àrea mediterrània, on estructuralment formen part d'aquesta
zona tradicionalment d'una economia difícil. Parla de Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia.
Casualment a la premsa surt molt Grècia i Espanya, i ells també estan en aquest
context i creu que val la pena dir les coses que tot i ser retòriques i conceptuals no han
de deixar de formar part de la reflexió col·lectiva, quan en el debat s'apropen les
propostes a la mesura del concret i local.
Hi ha una crisi provocada per moviments especulatius, que a més a més han vist com
tenien capacitat per impactar d'una manera dura a les borses europees i concretament
a l'espanyola, i no vol relaxar-se en el vocabulari, i allò que en el segle XIX es deia
senzillament el capital, que després es va anomenar en els mercats i que realment
saben tots plegats que és el capital especulatiu és allò que amb total impunitat en un
món cada vegada més globalitzat es mou d'un cantó cap a l'altre i acaba provocant
situacions com la que es pateix ara, que és aquesta crisi que no té precedents.
A ningú se li escapa pensant en clau del país que hi ha grans fortunes que deixen de
tributar a través de figures diverses. D'això no es parla, només es parla d'aprimar
administracions, però no es parla d'aquesta crisi, que certament ve del deute, però no
només del deute públic, sinó del deute públic i del deute privat, que és un deute que
desconeixen i que no tenen cap altra lectura, que la que fàcilment poden detectar, fent
servir el sentit comú quan veuen que els bancs reben un finançament addicional, per
entre d'altres qüestions, alliberar-se de plantilla, i uns bancs que no donen préstecs ni
crèdits a la petita i mitjana empresa, ni al ciutadà particular.
El senyor Tarrés indica que l'eufemisme i insistència en parlar que l'Administració s'ha
d'aprimar també ha de formar part de la reflexió, perquè l'Administració no hi és perquè
sí, sinó que hi és per donar serveis, uns serveis que ara dóna i quan se sent tant
d'aprimar, és que hi ha determinats interessos, que quan diguin aprimar, potser no
volen dir aprimar la quantitat de serveis que presta aquest Estat.
Està clar que els mercats llancen aquests missatges permanentment des dels
organismes financers internacionals. La reducció del deute públic de les
administracions s'ha d'abordar, però insisteix que voldria saber quina és la quantia del
deute privat, que en cap dels casos s'acaba coneixent i que ningú sap ben bé com
afrontar per intentar també reduir.
Darrerament s'anuncia la reforma del mercat laboral. Sap que no ve al marge de la
proposta, però forma part del missatge de fons que hi ha i que es llença
permanentment. Quan es parla de reformes estructurals del mercat de treball vol dir
tornar a pensar en fer recaure la crisi en els més pobres i els més vulnerables, en els
sectors més delicats, més sensibles, en els treballadors i treballadores, i tots saben
que quan es parla de reformes estructurals del mercat de treball d'allò que es parla en
Ajuntament de Parets del Vallès - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88 Fax. 93. 573.88.89
a/e: info@parets.org
http://www.parets.org

realitat és de fer que l'acomiadament no només sigui lliure, sinó que també que sigui
gratuït i que d'entre d'altres temes, la negociació col·lectiva, que és la peça central d'un
estat democràtic també es pugui ressentir i es pugui acabar manllevant.
D'altra banda, suposa que tothom també sent els anuncis que es llencen sobre la
necessitat de reformular el sistema públic de pensions i podria sumar i seguir. En
definitiva, el que hi ha és un moment de feblesa dels règims democràtics i així ho veu
des d'ICV-EUA. És un moment en què el capital especulatiu treu pit i marca el full de
ruta.
Dit això i anant a allò concret al Reial Decret Llei 8/2010, que preveu les mesures de
reducció de les despeses de personal dels empleats públics i aquest Decret el que fa
és abastar tot el conjunt de les administracions; l'administració estatal i també les
autonòmiques i la local i això fa que el marge de la concreció de la reducció concreta i
real en els salaris dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, que abastament ha
explicar el regidor Sergi Mingote, també hi hagi una qüestió paral·lela i és que per
primera vegada i sense precedents i per imperatiu legal s'incomplirà un pacte signat
amb els treballadors i els seus representants legals, això ja és delicat per sí mateix i
pot tenir les seves incertes o inseguretats jurídiques o dubtes de tipus jurídic.
Avui es proposa la reducció per una banda dels sous del personal d'aplicació directa i
aritmètica del que exigeix el Reial Decret, i d'altra banda, al marge que la recomanació
vingui de la Federació de Municipis i de l'Associació Catalana de Municipis, s'autoplica
una reducció en funció d'un imperatiu moral, que no legal, que és el de dir que tot allò
vinculat a la representació política, no dirà que s'ha de solidaritzar, sinó que ha de ser
coherent i lògic i ha d'anar en la mateixa línia, i en aquest sentit una part de la proposta
va en la línia de reduir també els percentatges, que s'han explicat abans de les
retribucions dels càrrecs públics, alliberats en aquest cas, de les indemnitzacions dels
regidors i regidores i la de subvencions als partits polítics.
El senyor Tarrés insisteix que des del punt de vista d'ICV-EUA no deixa de ser, i ho diu
amb la cara alta, però una mica vermella, vergonya democràtica.
El compromís del seu grup amb les polítiques d'austeritat fa que les properes
setmanes continuïn treballant colze amb colze per veure què es pot reduir de tot allò
que no afecti a salaris, ni a serveis bàsics, ni a serveis socials, ni a res que tingui
contingut social, sinó a tots aquells temes que puguin realment ser susceptibles de
reduir quant a la seva despesa.
Lamenta una vegada més que en trenta anys de democràcia no hagin estat entre tots
capaços de trobar un sistema de finançament dels ens municipals correcte, que faci
que ajuntaments com Parets, aquí es poden donar molts exemples, hagin hagut
d'assumir serveis que també tenen i comporten una despesa de gestió ordinària, i
l'Ajuntament l'ha hagut d'assumir, perquè era un repte i una exigència de la ciutadania
que altres administracions no ofertaven i que algú altre ho havia de fer i l'Ajuntament
era qui tenia la pressió directa i l'ha acabat assumint. Algun dia això s'haurà de
rediscutir.
Respecte a l'estalvi previst del paquet de les actuacions fruit de l'aplicació del Reial
Decret, l'Ajuntament s'estalvia 170.000 €, que es destinen directament a amortitzar
deute de l'Ajuntament També han de ser capaços de veure la lectura positiva i insisteix
i acaba finalment anunciant la voluntat de continuar treballant en el marc de l'equip de
govern per veure com són capaços d'estalviar i de veure quins forats,quins coixins i
espais hi ha encara perquè aquest paquet que s'està començant a treballar i que es
donarà a conèixer aviat pot significar una reducció important de despesa de cara a
preparar els pressupostos de l'any que ve.
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Intervé el portaveu del grup municipals Socialista, el senyor Lucio Gat, i indica que
s'han dit coses molt interessants. Subscriu les paraules del portaveu de CiU, una
recomanació clara i concisa de rebutjar o de no entrar en la dinàmica de la demagògia
i el populisme sobre aquests temes.
Coincideixen plenament en què les mesures no són de l'agrat de ningú, però els que
governen són els que han d'administrar una realitat, que com s'ha dit en termes
generals és una crisi profunda, que abasta no només aquest país, sinó Europa i
conseqüentment han d'executar-se mesures que sembla ser que no es queden aquí
sinó que hi ha l'anunci d'altres com la reforma laboral, com ha comentat el senyor
Tarrés, i d'altres que també afectaran a d'altres sector com ha demanat la portaveu del
NOPP.
Quan comenta de no fer demagògia és perquè s'ha expressat d'alguna manera com si
hi hagués la possibilitat de tenir un marge de maniobra, però aquí no hi ha cap marge
de maniobra, ja que hi ha un Decret que regula perfectament quines són les quantitats
que els funcionaris en funció de les seves categories han de percebre d'una manera
fixa en concepte de bàsiques i un altre apartat que són les complementàries que
determina el mateix Decret que és d'un 5%. En la paga de Nadal es regula, perquè el
govern el que vol és reduir el dèficit i és que la liquidació pressupostària de les
administracions públiques acabi sent d'un 5% sobre el que es va pressupostar
inicialment.
El senyor Lucio Gat manifesta que no es pot confondre en absolut a la gent. S'ha de dir
la veritat. Són mesures que no agraden a ningú a l'equip de govern tampoc, però han
d'administrar una realitat i les decisions s'han de prendre malgrat els perjudicis i els
càlculs electorals que puguin haver. No seria de rebut que el discurs que es trasllada
als ajuntaments buscant càlculs electorals i desacreditar polítiques que toca fer avui
segurament als que governen i demà els tocarà fer a uns altres, però s'han de fer i
d'això tots són conscients, que no hi ha una altra via possiblement que la que enceten,
perquè la situació no ha estat provocada per una mala gestió d'aquest govern. No hi
està d'acord. Respecta les opinions, però insisteix que no és a causa d'una mala gestió
del govern espanyol, sinó que és una situació econòmica que ve donada per una sèrie
de casuística o males intencions, moltes vegades provocades per altres sectors, no
només polítics.
Intervé la presidència i manifesta que es manté la proposta unificada en un sol punt, tal
i com està redactada.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 13 (PSC-PM, CIU, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (NOPP)
Per tant i,
La profunditat de la crisi econòmica ha portat a tots els estats i en el cas d’Espanya, el
Govern de l’Estat, per mitjà del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, a adoptar
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, entre les quals inclou
determinats aspectes de caràcter bàsic que, per tant, són d’aplicació general als ens
locals.
És voluntat d'aquest equip de govern, en el marc de crisi global que estem travessant,
potenciar els serveis relacionats amb polítiques d'ocupació i atenció a les persones per
tal de fer front als reptes de la convivència i de la cohesió social i que inevitablement
necessiten de més recursos i més eficients, al mateix temps que resulta imprescindible
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impulsar al màxim polítiques d'austeritat encaminades a reduir el dèficit públic, entre
altres, l'establiment d'una reducció en les retribucions dels càrrecs electes.
La comissió municipalista de Catalunya formada per la Federació de Municipis de
Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques ha elaborat un quadre
orientatiu per tal d'homologar aquestes reduccions retributives dels càrrecs electes en
relació a les actualment establertes.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Establir, amb efecte de l'1 de juny del 2010, les reduccions següents en les
retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes i grups polítics municipals.
1.1 Alcalde i regidors amb dedicació exclusiva i d'acord amb el quadre elaborat
per la comissió municipalista de Catalunya, una reducció del 8% de les actuals
retribucions.
1.2 Regidor/a delegat/da portaveu dels grups municipals, una reducció del 5%
de les actual retribucions
1.3 Regidor/a amb responsabilitat de govern, una reducció del 5% de les
actuals retribucions.
1.4 Regidor/a portaveu de grup municipal sense responsabilitat de govern, una
reducció del 5% de les actual retribucions
1.5 Regidor/a sense responsabilitat de govern, una reducció del 5% de les
actual retribucions
1.6 Indemnitzacions a favor del grups polítics municipals, una reducció del 5%
de les actual indemnitzacions
2. En aplicació de les mesures de reducció de les despeses de personal dels empleats
públics previstes en l’esmentat Reial Decret Llei 8/2010
2.1 Suspendre amb efectes 1 de juny de 2010 els acords i pactes sindicals de
caràcter retributiu signats en l’àmbit del personal funcionari al servei de
l’Ajuntament de Parets del Vallès i Patronat Municipal d’Ensenyament per
aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, en concret l’article 1,
apartats dos i tres, els quals són de caràcter bàsic i d’aplicació directa a
l’Administració Local.
2.2 Establir com a retribucions bàsiques, les quanties fixades en el Reial Decret
Llei 8/2010, de 20 de maig, amb la reducció per a cada un dels grups/subgrups
de classificació.
2.3 Establir en les retribucions de complement de destinació, les quanties
fixades en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, per a cada un dels nivells
de complement de destí una reducció del 5%.
2.4 Establir en les retribucions de complement específic, de complement de
productivitat i altres complements, productivitats i gratificacions una reducció
del 5%.
2.5 Atès l’article 15 del conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Parets
del Vallès i corresponent del Patronat Municipal d’Ensenyament que equipara
les condicions de treball del personal laboral amb el personal funcionari, seran
d’aplicació les reduccions salarials del punt anterior.
2.6 A l’empresa municipal Habitaparets, SL li seran d’aplicació les mateixes
reduccions salarials del punt segon d’aquest acord per al personal directiu i per
al personal laboral que els sigui d’aplicació el conveni col·lectiu del personal
laboral de l’Ajuntament.
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3. Delegar a l'alcalde la resolució on es concretarà l’import resultant de l’aplicació
d’aquest acord.

2. Acordar, si escau, iniciar l'expedient per a l'exercici per part de l'Ajuntament
de Parets del Vallès de l'activitat econòmica dels Serveis de Residència, Centre
de Dia i altres serveis assistencials per a la gent gran i constituir una comissió
d'estudi, encarregada d'elaborar la memòria corresponent
Prèvia la vènia, el secretari explica que en aquest punt es proposa al Ple iniciar un
expedient per posar en marxa un servei que és una activitat econòmica com és la
residència i centre de dia per a la gent gran i el primer pas que s'ha de fer quan es
posa un servei d'aquestes característiques és nomenar una comissió d'estudi per
estudiar i elaborar la conveniència que el servei sigui prestat per l'Administració, un
servei econòmic, elaborar la Memòria, els estatuts i determinar la forma de gestió, si és
directa o indirecta. Una vegada es realitzi l'estudi, aquesta ha de presentar al Ple les
propostes, que haurà d'aprovar i continuar el tràmit, que dependrà de la prèvia decisió i
sobretot de quin sistema de gestió és el convenient. S'ha de nomenar una comissió
paritària amb tres membres del consistori i tres tècnics.
La presidència indica que aquest és un punt important per a la implantació de la
residència i centre de dia. En la comissió informativa ja va manifestar que la voluntat
de l'equip de govern és presentar la proposta de la Memòria de gestió en un Ple de
juliol. La Memòria es comentarà en la comissió informativa amb els grups municipals.
Com ja s'ha dit s'està plantejant si la gestió serà consorciada amb un ens públic de la
zona de referència sanitària. Hi ha diverses possibilitats. Properament s'informarà de
les diferents actuacions, i es compartirà amb tots els grups municipals les reflexions i el
sistema de gestió per a l'entrada en funcionament de la residència i centre de dia.
La voluntat és que entri en funcionament el centre de cara a la tardor d'enguany, una
vegada escollit el sistema de gestió.
Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup vota a favor
de la proposta, però li hauria agradat que aquesta hagués estat oberta a tots els grups,
ja que la comissió que es constitueix, que s'acorda avui constituir-se, només està
formada per membres de l'equip de govern. Entén que sent un tema important i que té
molta repercussió la seva posada en funcionament, li hauria agradat que estès oberta
a tots els grups i no només que s'informi, que suposa que això es produirà, sinó que
hagués estat oberta a tots els grups. Això sembla que no és possible, i el que sí que
voldria és rebre el màxim possible d'informació, perquè es plategen tota una sèrie
d'interrogants i més quan l'equip de govern ha encarregat i s'ha externalitzat un parell
de vegades estudis a l'entorn del funcionament de la residència. Ha d'haver-hi una
sèrie de documents que han estudiat el tema i que han costat bastants diners. Creu
que s'han confeccionat dos estudis. D'un tenen una còpia i de l'altre no, però seria
important veure què diuen aquests estudis.
La senyora Martí indica que existeix una preocupació no només del NOPP, sinó també
de gent del carrer que n'ha preguntat i s'adreça naturalment a tots els grups, de com
es gestionarà. Aquí ja s'ha dit que la comissió està per estudiar-lo, però pregunta si la
gestió serà pública, privada, amb un consorci, amb un Patronat, o amb una
privatització de la gestió. És molt important l'enfocament que es doni. Pregunta com es
farà, quin serà el paper de la Generalitat de Catalunya en aquest tema, si és que ha de
tenir-ne o no, atès que el finançament de la residència és al cent per cent municipal.
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Pregunta quina implicació tindrà, ja que no l'ha tingut en la inversió la tindrà després en
la gestió o no. Quin sistema s'habilitarà per a l'ingrés si el fet que tingui un determinat
sistema de gestió que sigui potser assimilable a tots els altres i que segurament ha de
ser així, perquè tampoc no s'ha d'inventar res. Altres residències, la majoria, hi ha que
no que són per patronats, moltes les gestiona la Generalitat. Pregunta si s'aplicaran els
mateixos sistemes d'ingrés, de pagament, de relació, de normativa, o hi haurà uns
sistemes nous. Hi ha un munt d'interrogants respecte a la gestió. Respecte a la
inversió ara no n'hi ha, perquè la inversió ha estat de l'Ajuntament, municipal.
La senyora Martí continua explicant que la majoria de municipis que tenen una
residència d'avis finançada només amb fons municipals se sol gestionar a través
d'algun tipus de Patronat. El NOPP no diu que a Parets hagi de ser així, però aquesta
sembla que hagi de ser la figura més plausible. En canvi les residències que gestiona
la Generalitat, normalment són mitjançant un concert i la majoria dels casos són
adjudicacions privades a empreses, per tant tot aquest munt d'interrogants que es
plantegen seria bo que s'aclarissin i que tothom pogués participar per aconseguir el
millor funcionament de la residència, que sembla que tots els que estan en aquesta
taula volen.
La senyora Martí repeteix que li agradaria obtenir el màxim d'informació i que al seu
grup li hauria agradat formar part de la comissió. L'equip de govern hauria d'haver
donat obertura a tots els grups que formen el consistori.
El NOPP vota a favor, perquè el que interessa és que l'equipament que pràcticament
està acabat es posi en funcionament al més aviat possible.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup està satisfet
que avui es porti a Ple iniciar l'expedient que determini el model de gestió de la
residència, això és bàsic. S'ha construït una residència, que ha de cobrir, donar i
expandir totes les necessitats envers la població. Aquesta és la seva finalitat i així s'ha
de mantenir, però també és cert que s'ha de dotar d'un model de gestió.
Avui s'inicia l'expedient per un sistema que és obligat per llei, que és crear l'expedient
per posar en marxa el servei. Tot servei que té una activitat econòmica necessita crear
una comissió, que ha de generar i portar a terme un model de gestió.
A CiU li hauria agradat formar part de la comissió. Entén que forma part activa de tots
els actius que té el municipi i aquest és un molt important, però també entén que
poden haver-hi altres fórmules que si aquesta no es recull, voldria que altres es
recollissin.
CiU demana que l'equip de govern informi a través de comissions als grups de com
evoluciona el tema, i quines són les propostes a fi que els grups puguin dir la seva i
participar-hi abans que s'arribi al final i es prengui una decisió.
El senyor Martorell continua exposant que la decisió serà molt important, perquè s'hi
juguen tots molt i per tant han de tenir molt clar quin ha de ser el model de gestió. Creu
que no són els que han d'inventar un model. Els models estan tots inventats, alguns
funcionen, uns millor o pitjor, això ja ho coneixen, però han de ser prou acurats per
aprofitar el bo i el dolent de cadascun dels models i intentar fer un model el més ajustat
possible a les necessitats del municipi, perquè l'equipament funcioni al cent per cent i
de la millor manera possible.
Dit això, CiU manifesta el confort que s'iniciï avui l'expedient, vota a favor i demana
l'equip de govern que agafi el prec i que l'incorpori dintre de l'expedient, ja que serà
difícil que la resta de grups formin part de la comissió, per això demana que se'ls
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informi mitjançant comissions informatives específiques de com evoluciona a fi de
participar-hi.
Intervé el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i reitera una vegada més que aquest és
un equipament molt emblemàtic i d'una gran transcendència social. Ara que està
pràcticament enllestit cal buscar la màxima informació des d'un punt de vista tècnic i
econòmic, entre d'altres, que digui quin ha de ser el model de gestió més òptim,
perquè allò que els interessa a tots, com una altra portaveu ja ha dit, és que el servei
es posi en funcionament l'abans possible.
Amb independència que està convençut que la comissió dotarà del millor coneixement
de totes les possible alternatives que hi ha, d'entrada considera que el model de gestió
pública seria el més òptim i per això vol deixar constància i espera i desitja que la
comissió arribi a aquesta conclusió, que és un treball de contrastar, de veure,
d'analitzar i de comparar.
La presidència indica que en el proper Ple del mes de juliol segurament es portaran
algunes de les propostes i s'informarà àmpliament als grups municipals sobre el model
de gestió. Assegura que és es facilitarà la màxima informació i espera i desitja que
s'arribi a un consens i unificació en el tema de la gestió, perquè la residència és un
dels equipaments llargament reivindicat i molt necessari per a la població, per això tots
hem de treballar a una i de la millor manera.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist que l’Institut Català d’Assistència o Serveis socials, adscrit al Departament d’Acció
Social i Ciutadania, creat per la Llei 12/1983, de 14 de juliol, exerceix a tot el territori de
Catalunya la titularitat de la gestió de les prestacions i els serveis socials que li assigna
la Llei anteriorment esmentada.
Atès que d’acord amb el que preveu el Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre,
pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1085 de 27 de
desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials,
l’Administració de la Generalitat i els Ajuntaments, poden establir fórmules de
cooperació, per tal d’estendre la cobertura territorial de la Xarxa Bàsica de Serveis
socials de Responsabilitat Pública.
Vist l'interès de l’Ajuntament de Parets del Vallès d’oferir els Serveis de Residència,
Centre de Dia i altres serveis assistencials per a la gent gran, per a garantir que la
prestació d’aquests serveis bàsics de competència autonòmica resti a l’abast dels
ciutadans i ciutadanes de Parets del Vallès.
Vist que inicialment apareix la conveniència que el mateix Ajuntament intervingui en el
desenvolupament de l'activitat esmentada exercint-ne la iniciativa.
Atès que la iniciativa per a l'exercici d'activitats econòmiques està reconeguda en favor
dels diversos poders públics, i en particular en favor dels ens municipals, per l'article
128.2 de la Constitució Espanyola, l'article 86,1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i l'article 2 i 3 de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Atès que l'exercici de les activitats econòmiques esmentades requereix la instrucció de
l'expedient corresponent, on s'acreditin que són convenients i oportunes la iniciativa i la
concurrència de l'interès públic, tal com determina l'article 142 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Atès que el tràmit procedent en aquest moment és l'acord plenari d'aprovació inicial de
la proposta i de nomenament de la comissió d'estudi que haurà d'elaborar la memòria
corresponent.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Iniciar l'expedient per a l'exercici per part de l'Ajuntament de Parets del Vallès de
l'activitat econòmica dels Serveis de Residència, Centre de Dia i altres serveis
assistencials per a la gent gran.
2. Constituir una comissió d'estudi, encarregada d'elaborar la memòria corresponent,
integrada pels membres següents:
•
•
•
•
•
•

Joan Seguer Tomàs, alcalde president de la corporació
Sergi Mingote Moreno, regidor de Serveis Generals
Antonio Torio Fernández, regidor de Serveis Personals
Juan José Sierra Harillo, gerent d’HabitaParets, SL
Núria López González, cap de Serveis Socials
Sònia Ramírez Domínguez, interventora de la corporació
Actuarà com a secretari el de la corporació, amb veu i sense vot.

3. Disposar que la comissió d'estudi haurà de concloure l'elaboració de la memòria en
el termini màxim d’un mes des de l'adopció d'aquest acord plenari.

Serveis Territorials
3. Aprovar, si procedeix, l’acord d’adhesió a la plataforma electrònica de
contractació de les administracions públiques (PECAP)
La presidència exposa que els dos punts següents estan vinculats, per això el
posicionament potser conjunt, amb una única intervenció. Dóna la paraula al secretari
el qual explica que els dos punts pretenen buscar noves fórmules perquè la
contractació administrativa sigui més eficient, econòmica, i ràpida i al mateix temps
potenciï els principis de lliure concurrència i de publicitat. Són els principis que han de
regir en una contractació pública.
El secretari indica que el primer punt tracta sobre l'adhesió a la plataforma electrònica
que permetrà la contractació específica per un tema que gestiona el Consell Comarcal,
que és d'energia elèctrica, que permetrà fer-ho electrònicament amb el règim de
subhasta. En cada moment es podran fer noves ofertes i rebaixar el preu que figuri en
el procés.
Per entrar en la plataforma és necessària l'adhesió a un conveni de col·laboració amb
la Comissió Central de Subministrament, que en el futur permetrà la contractació o la
compra de béns i la contractació de serveis a través d'un sistema públic ràpid, amb el
qual es podran obtenir millors preus, perquè la concurrència de licitadors serà més
àmplia.
Tots els grups voten a favor dels dos punts. Per tant i,
Atès que pel Consorci Localret s'ha creat el servei anomenat Plataforma Electrònica de
Contractació de les Administracions Públiques (PECAP), amb l’objectiu de permetre i
facilitar que els ens locals i altres entitats públiques puguin preparar, licitar i adjudicar
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els contractes per via telemàtica, especialment els contractes menors i els que
s’adjudiquen pel procediment negociat sense publicitat.
Atès que Suministros Urbanos y Mantenimientos, SA (SUMASA) és l’empresa
concessionària que gestiona aquest servei, per acord del Consell d’Administració del
Consorci Localret del passat 20 de març de 2003.
Atès que l'Ajuntament de Parets del Vallès està interessat a ser membre d’aquesta
plataforma informàtica per poder utilitzar la xarxa i les prestacions en la realització
d'aquelles contractacions administratives que consideri adients, a la qual s’accedeix a
través de la pàgina web www.pecap.org, mitjançant certificació digital i amb un codi
identificatiu d’usuari.
Vist l'acord marc d'adhesió a la Plataforma electrònica de contractació i a les clàusules
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Acordar l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS a la Plataforma
Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP), d'acord amb
les clàusules següents:
Primera. Condicions generals d’ús
1. L’AJUNTAMENT en subscriure el present acord, accepta les normes i principis
reguladors de la Plataforma Electrònica de Contractació, especialment les seves
condicions general d’ús. Així mateix, es compromet a adoptar una conducta basada en
la confiança legítima, la bona fe i el respecte a la competència lleial envers la
concessionària SUMASA i les altres empreses i proveïdors oferents de béns i serveis.
2. L’AJUNTAMENT podrà incorporar a la Plataforma Electrònica de Contractació totes
aquelles empreses que siguin proveïdores habituals seves, les quals hauran
d’acceptar les normes i principis reguladors de la Plataforma i subscriure el document
d'adhesió aprovat pel Consell d’Administració de Localret, així com el contracte
mercantil amb SUMASA.
Segona. Gestor d’usuaris a la PECAP
1. L’AJUNTAMENT designarà una persona de la seva organització per tal que
exerceixi les tasques de gestió d'usuaris en la plataforma "PECAP".
2. Un cop s'hagi rebut l’esmentada adhesió i hagi designat el representant, Localret ho
comunicarà a SUMASA per tal que aquesta proporcioni a l’AJUNTAMENT l’accés a la
Plataforma mitjançant un codi identificatiu d'usuari, a més del suport tècnic i
l’assessorament necessari per implantar correctament aquest sistema telemàtic.
Tercera. Equipaments informàtics adequats a PECAP
L’AJUNTAMENT disposarà de l’equipament informàtic necessari ―maquinari,
programari i comunicacions― per treballar en l’entorn d’intercanvi i transacció
electrònica que suposa aquesta Plataforma. També haurà de disposar de certificació
digital de classe 1, lliurada per l'Agència Catalana de Certificació (CAT Cert), i els
funcionaris o altre personal usuari de la Plataforma hauran d’utilitzar la signatura
electrònica en les transaccions electròniques en què participin..
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Quarta. Responsabilitat
1. L’AJUNTAMENT, com a membre usuari d'aquest sistema telemàtic de contractació
administrativa, serà l'únic responsable del compliment de la normativa legal en
cadascun dels procediments i tràmits que realitzi a través de PECAP.
2. Les empreses que accedeixen a PECAP han declarat expressament que tenen
plena capacitat d'obrar i que no incorren en cap de les circumstàncies d'incapacitat o
incompatibilitat per contractar que estableix l'article 49 de la Llei de contractes del
sector públic.
Cinquena. Tarifes i costos d’adequació
L’AJUNTAMENT no pagarà cap quota, preu o retribució per la utilització d'aquest
sistema telemàtic; tanmateix, haurà d'assumir al seu càrrec tots els costos que li
puguin comportar les adequacions que hagi de fer per accedir a aquesta Plataforma,
així com totes les despeses de manteniment de les seves connexions i/o
comunicacions.
Sisena. Incidències en la utilització de la Plataforma
1. Localret no serà en cap cas responsable de les incidències o disfuncionalitats que
de forma transitòria o parcial es puguin produir en els sistema implementat, així com
en les seves aplicacions, programes o instal·lacions. Per tant, l’única responsable és la
concessionària SUMASA, si bé, únicament en els termes que s'estableixen en les
condicions generals d'ús.
2. Localret lliurarà, a través de SUMASA i quan li ho demani L’AJUNTAMENT, la
justificació de tots els tràmits i operacions realitzades en la contractació d’un bé o un
servei mitjançant la plataforma electrònica, la qual tindrà validesa probatòria davant de
tercers.
3. L’AJUNTAMENT, com a usuari d’aquest sistema, podrà formular aquelles qüestions,
reclamacions, queixes o suggeriments que consideri oportuns a Localret. Així mateix,
també podrà proposar aquelles modificacions o millores que puguin contribuir a una
major optimització d’aquest sistema i de les seves aplicacions, programes o
instal·lacions.
Setena. Registre de proveïdors i empreses oferents
L’AJUNTAMENT accepta adherir-se al Registre de proveïdors centralitzat que en un
futur pugui establir-se en la Plataforma, mitjançant nova creació o enllaç o connexió a
un de preexistent. L’objectiu és verificar les dades fiscals i mercantils dels proveïdors,
el compliment de les seves obligacions fiscals i davant la Seguretat Social, així com
determinar la seva solvència tècnica o professional, econòmica i financera i, fins i tot, si
fos el cas, el grup, subgrup i categoria en què està classificat per ser contractista de
les administracions públiques.
Vuitena. Vigència de l’acord d’adhesió
Aquest acord entrarà en vigor a partir del dia de la signatura i remissió de l'adhesió per
correu electrònic a l'adreça que s'indica en les condicions d'ús, amb la corresponent
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signatura digital per part del representant, i es mantindrà en vigor fins que
l’AJUNTAMENT o l’ENTITAT PÚBLICA no el revoqui expressament.
Novena. Resolució de l’acord
El present acord també podrà ser resolt unilateralment per part de Localret davant
l'incompliment de qualsevol del pactes, compromisos o obligacions per part de
l’AJUNTAMENT adherit. Per considerar resolt el present acord caldrà comunicar-ho de
forma fefaent en un termini no inferior a trenta dies naturals, llevat que aquest
incompliment sigui tan flagrant que comprometi la seguretat o funcionalitat de la
Plataforma; en aquest cas, la resolució serà immediata.
Desena. Legislació aplicable i jurisdicció competent
En tot allò no previst, aquest acord es regeix per les normes que pugui recollir el Plec
de clàusules administratives particulars reguladores de la concessió administrativa
subscrita entre Localret i SUMASA, i, en allò no previst en el Plec, per la legislació
administrativa aplicable.
L’AJUNTAMENT accepta que les qüestions litigioses que puguin sorgir de l'aplicació o
interpretació d'aquest acord siguin sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa
i als tribunals competents de la ciutat de Barcelona.

4. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració amb la Comissió
Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de
participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la
generalitat de Catalunya
Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de
Subministraments, gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis,
en el qual poden participar les administracions públiques catalanes.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha formulat un procediment de licitació per a la
signatura dels acords marcs amb les empreses comercialitzadores d’energia elèctrica.
Atès que per a la participació dels ajuntaments en l’acord marc és necessari la
formalització d’un conveni que documenti la col·laboració interadministrativa i que
afavoreixi la simplicitat en el procés de contractació del subministrament d’energia
elèctrica.
Vist el model de conveni de col·laboració amb la Comissió Central de
Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema
central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.
Vista la proposta de contractació d’energia elèctrica al Vallès Oriental formulada pel
Consell Comarcal del Vallès Oriental, que preveu el procés de selecció i adjudicació
mitjançant la participació en l’acord marc de Comissió Central de Subministraments.
Vist el que disposen els articles 180 a 182 de la Llei 30/2007, de contractes del sector
públic
El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT,
ACORDA:
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1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Parets del Vallès i la
Comissió Central de subministrament, en què s’estableixen les condicions de
participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de
Catalunya, per l’acord marc d’energia elèctrica.
2. Notificar el present acord a la Comissió Central de subministrament i al Consell
Comarcal del Vallès Oriental
Annex
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ENTITAT LOCAL AJUNTAMENT DE PARETS
DEL VALLÈS I LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ
S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL
D’ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Barcelona,
REUNITS
D'una part el senyor Xavier Padrós i Castillon, director general de Contractació Pública, que
intervé en la seva qualitat de President de la Comissió Central de Subministraments, d’acord
amb el previst al Decret 96/2001, de 20 de març i al Decret 194/2008, de 7 d’octubre, i està
expressament facultat per a aquest acte per acord de la Comissió Central de Subministraments
de data __________________
D'altra part el senyor Joan Seguer i Tomàs, en representació de l’Ajuntament de Parets del
Vallès, segons acord del Ple de la Corporació de data _______________________

EXPOSEN
1r Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments
gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis.
2n Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis
complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i les restants entitats de
dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i empreses
públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres administracions i
entitats públiques ubicades al territori de Catalunya, puguin adherir-se voluntàriament com a
destinatàries dels subministraments i serveis de referència objecte d’adquisició centralitzada
per la Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud d'adhesió que haurà de ser
acceptada per acord de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització del
corresponent conveni de col·laboració, on es fixaran les condicions de l’esmentada vinculació.
3r Que (AJUNTAMENT/CONSELL COMARCAL/DIPUTACIÓ), ha sol·licitat la seva adhesió al
Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.
4t Que la Comissió Central de Subministraments a la seva sessió del dia & ha aprovat la
sol·licitud d’adhesió abans esmentada.
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CLÀUSULES
1a

OBJECTE

El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals l’entitat
local Ajuntament de Parets del Vallès s'incorpora al Sistema central d’adquisicions de béns i
serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya (ENERGIA
ELÈCTRICA).
2a

ÀMBIT SUBJECTIU

El present Conveni es pot fer extensible, si s’escau, als organismes autònoms, entitats de dret
públic, empreses públiques i fundacions amb participació majoritària de la corporació local,
prèvia comunicació de l’ens local a la Comissió Central de Subministraments.

3a

DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS

La participació en el Sistema central d’adquisicions permet que _______________________,
realitzi els seus procediments d’invitació a les empreses seleccionades per la Comissió Central
de Subministraments, tot d’acord amb la normativa reguladora de la contractació del sector
públic.
La participació en el Sistema central d’adquisicions podria suposar, si les parts així ho
convenen singularment, que la Comissió Central de Subministraments agregui les necessitats
de l’ens local en expedients d’adquisició centralitzada.
L’entitat local Ajuntament de Parets del Vallès facilitarà en el primer trimestre de cada any a la
Comissió Central de Subministraments informació global dels subministraments i dels serveis
contractats dins del Sistema central d’adquisicions l’any anterior, per tal de determinar les
previsions d’adquisicions futures.
La Comissió Central de Subministraments facilitarà a l’entitat local _______________________
l'accés als aplicatius informàtics de gestió de l’aprovisionament per garantir el compliment del
conveni, així com tota aquella documentació que el proveïdor hagi facilitat a la Comissió
Central de Subministraments sobre els seus béns, productes i serveis.

4a

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES

L’entitat local Ajuntament de Parets del Vallès comunicarà a la Comissió Central de
Subministraments, per permetre’n el seu coneixement i als efectes de constància administrativa
en els expedients d’adquisició centralitzada de les resolucions que adopti, les incidències
sorgides en la tramitació dels procediments de contractació de subministraments i serveis
derivats d’aquest conveni.

5a

EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES

En el supòsit que l’entitat local Ajuntament de Parets del Vallès hagués d'exigir responsabilitats
que comportessin fer efectives les garanties definitives constituïdes pels proveïdors
adjudicataris, comunicarà la incoació o, en el seu cas, la resolució que s'adopti a la Comissió
Central de Subministraments, als efectes oportuns.
6a

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Les parts signants podran constituir una comissió de seguiment que estarà formada per dos
representants de la Comissió Central de Subministraments i designats per aquesta, i dos
representants de l’entitat local, designats per aquesta, per tal de realitzar el seguiment del
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compliment del present Conveni i resoldre, si així s’escau, els dubtes que ofereixi la seva
interpretació.
7a

JURISDICCIÓ COMPETENT

Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest Conveni,
sens perjudici d’allò establert en la clàusula anterior, seran de coneixement i competència de
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

8a

DURADA I RESOLUCIÓ

El present Conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i durarà un any, essent
prorrogable automàticament per períodes anuals, si bé qualsevol de les parts podrà desistir en
qualsevol moment, prèvia denúncia feta, almenys, amb tres mesos d’antelació.
No obstant això, serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o
l'incompliment greu de les seves clàusules per alguna de les parts signants.
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per
duplicat, quedant-se cadascuna d'elles en possessió d’un exemplar.

La presidència recorda al plenari que el dia 22 de juny tindrà lloc la Comissió Especial
de Comptes,es comentaran els temes del proper Ple del mes de juliol i s'informarà
sobre el tema de la residència. Tot seguit aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
El secretari accidental
Vist i plau
L'alcalde
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